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Az EU 2014-2020 programozási időszak területfejlesztés-politikai irányai és az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezésének kapcsolata
Az EU 2014-2020 várospolitikájának fő elemei és Magyarország ezzel kapcsolatos vállalásai

Az EU 2014-2020 programozási időszakának átfogó stratégiájában kiemelt szerepet kapott – a lakosság
túlnyomó többségét tömörítő – városhálózat fejlesztése. Cél a városok fenntartható, intelligens és a társadalmi befogadást biztosító fejlesztése. Ezzel kapcsolatosan az EU az alábbi célokat határozta meg,
melyhez a 2020-ig elérendő, számszerűsített célértékeket is hozzárendelt. A táblázat az EU értékek mellett a hazánk által – ugyanerre az időszakra – vállalt célértékeket is tartalmazza:
Célkitűzés megnevezése és tartalma
Foglalkoztatás:
biztosítani kell, hogy a 20-64 éves lakosság foglalkoztatottsági aránya elérje a
Kutatás, fejlesztés:
a kutatásba, fejlesztésbe fektetett összeg a GDP
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás:
az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest csökkenteni kell legalább

Vállalt célérték
EU
Magyarország
75 %
75 %
3,0 %-a

1,8 %-a

20,0 %-kal

10,0 %-kal

20,0-ra

14,65 %-ra

20,0 %-kal

10,0 %-kal

10,0 % alatt

10 %

40,0 %

A 18-24 éves
népesség 30,3 %
5 %-kal

a megújuló energiaforrások arányát növelni kell legalább
az energiahatékonyságot javítani kell legalább
Oktatás:
a korai iskolaelhagyók aránya
a 30-34 éves uniós lakosságban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya legalább
Küzdelem a szegénység és társadalmi kirekesztettség ellen:
A szegénységben és kirekesztettségben élők száma csökkenjen legalább

20 millió fővel

Magyarország vállalásai az EU átlagnál szerényebbek, de még ennek elérése is jelentős fejlesztéseket
és erőfeszítést igényel, mivel ma a kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP 1,2%-a, a megújuló energia használat csupán 8,7 % körül mozog, a magyar társadalomnak pedig kb. 40%-a (4 millió fő) él a
szegénységi küszöb alatt. Szolnokon a KSH adatok szerint a foglalkoztatottság 59,5 %, a lakosság 3%-a
még az általános iskolát sem végezte el és a 20-24 évesek 25,2 %-a nem érettségizett.
Az EU a 2014-2020 programozási időszakra az alábbi prioritásokat határozta meg:
Az ERFA rendelettervezete a fenntartható városfejlesztés beruházási prioritásaiként az alábbi 11 tematikus
célt határozta meg:
 a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése,
 az info-kommunkiációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának fokozása,
 a KKV-k versenyképességének fokozása,
 az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban,
 az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése,
 a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése,
 a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása,
 a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése,
 a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem,
 beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba,
 az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása.
Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások:
 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása,
 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a levegőszennyezés mérséklését,
 a fenntartható városi közlekedés elősegítése,
 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.
Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok:



a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több intézkedés koncentrálása,
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 a közösségi és privát erőforrások mobilizálása,
 a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága,
 az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása.
Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a 2014-2020 közötti időszak kohéziós politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU megvalósítása.
Az integrált városfejlesztési stratégia akkor lehet eredményes, ha






hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben ki tudja
használni fejlődési potenciálját,
a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni a 2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájához rendelt támogatási forrásokat,
a stratégiában rögzített fejlesztések jelentős része realizálható 2022-ig, ill. az ütemezetten megvalósítható, több programozási időszakra kiterjedő fejlesztések első üteme megvalósul,
az IVS általánosan ismertté és támogatottá válik Szolnokon, így a megvalósításba is sokan - vállalkozók, lakossági csoportok, szakmai szervezetek, stb. – bekapcsolódnak.

Az EU elkövetkező programozási időszakra megfogalmazott fenti célkitűzéseiből a JNSz megyei fejlesztési
terv tervezetében kiemeltek:
 A közigazgatási területekre koncentráló fejlesztéspolitika helyett a funkcionális térségek együtt
fejlesztésére törekvés,
 A vidéki kis- és középvárosok fejlesztése, a vidék – város kapcsolat erősítése,
 A mezőgazdasági támogatások területi különbségeinek mérséklése, a támogatások eltolása a
fenntartható, integrált fejlesztési folyamatok irányába,
 A megújuló energiák használatának fokozása, az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20 %os csökkentése 2020-ig (1990-hez képest),
 Az Európai Duna Régió Stratégia magyarországi célrendszerének megvalósítása.
Szolnokot közvetlenül érinti a megyei fejlesztési koncepció öt célkitűzése közül az első négy, ezért:









Szolnok hosszú távú fejlesztési koncepciója és az IVS Szolnok városán kívül a kistérséget, illetve
az azon kívüli vonzáskörbe tartozó települések igényeit is figyelembe veszi, így a tervezési terület
a 2008-as IVS területénél lényegesen nagyobb körzetre terjed ki.
A vonzáskörzettel való kapcsolat miatt a város-vidék együttműködés az irányelveknek megfelelően erősíthető, Szolnok és a vonzásába eső kisebb városok kapcsolata, valamint a SzolnokTörökszentmiklós együtt dolgozása fokozható, idegenforgalmi szempontból pedig az együtt figyelembe veendő terület még kiterjedtebb (Abonyig, sőt Ceglédig terjedhet).
A Tisza-térség Integrált Területfejlesztési és Vízgazdálkodási Terve a térség árvízvédelmét, agrárgazdaságát, környezetvédelmét egyaránt meghatározó összehangolt fejlesztési irányokat vázol fel. Ez biztosítja a mezőgazdaság ökológiai adottságokra alapozott fejlesztésének és a klímaváltozásra való felkészülésnek a fenntartható és az integráció irányába mutató folyamatainak elindítását. Fontossága miatt a fenntartható tájgazdálkodás és természetvédelem az IVS-ben önálló fejezetként (V9 vertikális cél) jelenik meg.
Szolnok és térsége Magyarország egyik legnapsütésesebb része, emiatt a napenergia hasznosítására kiválóan alkalmas terület. Emellett a városban már elindult a környezetipar fejlesztése
(napkollektor gyártás) is. Mind az ilyen irányú iparfejlesztés további ösztönzése, mind a megújuló
energiák térségi használatának fokozása, mind pedig a kommunális ellátás (pl. távfűtés) CO2 kibocsátásának mérséklése, alternatív energiaforrások használata, valamint az energiahatékonyság növelése, az épületek energia-racionalizálása az EU által meghatározott célok irányába hat.
Az IVS a klímaváltozással kapcsolatos feladatokkal kiemelten, (V10 vertikális cél) foglalkozik.
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1.1. SZOLNOK JÖVŐKÉPE TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN
Szolnok regionális szerepkörei megerősödnek. Megyei közigazgatási szerepköre korszerűsödik, a térség gazdaságirányítási, szervezési és munkahelyi központja lesz. Logisztika szerepköre kiteljesedik, a
vasúti, közúti, vízi és esetleg légi közlekedési csomóponti adottságainak kihasználásával. A főiskola profiljai tájgazdálkodási, vízgazdálkodási, klímaváltozás és városi környezet témakörökkel kiegészülnek, és
a kutatás és fejlesztés egyik meghatározó intézményévé válik a felsőoktatás. A térség gazdasági, tájgazdálkodási és vízgazdálkodási kutatási, kooperációs és szervező központja lesz. A város a megye
legjelentősebb, magas színvonalú infrastrukturális háttérrel rendelkező turisztikai szervező és ellátó központjává válik. Kecskeméttel együttműködve Szolnok bekapcsolódik a járműipari klaszterbe és a két
város együttműködik az ipari-innovációs tevékenységekben. Megerősödik a Szolnok – Törökszentmiklós
- Martfű nagyvárosi térség.
Az egészségügy, oktatási, kereskedelmi-szolgáltatói intézményei révén a városi vonzáskörzetet, valamint néhány vonatkozásban a megye egészének népességének korszerű, magas szintű ellátást fog biztosítani.
Szolnok és a kistérség együttműködésének fejlesztése
A kistérségen belül a települések közötti együttműködést erősíteni kell, együttdolgozási, partneri viszonyokat szükséges kialakítani. A térségen belül a települések között nem a versenyt/konkurenciát, hanem
a kooperációt, egymásra épülő munkamegosztást kell erősíteni.
Az együttműködés lehetőségei:
 a gazdaságban:
o térségi gazdasági, beszállítói, termelési hálózati kapcsolatok létrehozása, összehangolt
fejlesztések a járműipari és logisztikai klaszteren belül, térségi közös befektető-vonzó
gyakorlat és befektetési kiajánlási rendszer kialakítása, a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő képzési rendszer kialakítása,
o olyan térségi turisztikai csomagterv kidolgozása, ahol az azokban résztvevő települések
nélkülözhetetlen, egymást kiegészítő funkciókkal, tevékenységekkel tudnak egymáshoz
kapcsolódni, kölcsönösen erősítve a gazdasági és turisztikai vonzást és csökkentve a
konkurencia lehetőségét, kiemelt tekintettel az egészség/termál és az öko/aktív turisztikai
fejlesztésekre,
o Tisza menti, területileg összefüggő tájgazdálkodási rendszer megszervezése és a hozzá
tartozó mezőgazdasági terményeket feldolgozó háttér települések között összehangolt
megteremtése, a helyi tájjellegű termék-brand együttes/szinkronizált kialakítása,
 a humán infrastruktúra, intézményrendszer megszervezésében:
o a térségi igényekből Szolnokra háruló közép és felsőfokú oktatási és egészségügyi intézményellátás kapacitásának, szakági összetételének és minőségi igényeinek összehangolása, figyelembe véve a fejlesztések miatt keletkező új, ill. megváltozó igényeket is,
o a társadalmi problémák (szegregáció, felnőttképzés/átképzés, munkanélküliség, szociálpolitika, szociális ellátórendszer, fogyatékkal élők esélyegyenlősége) megoldásának
módszertani és szervezeti összehangolása a települések között, az ebből Szolnokra háruló feladatok meghatározása,
 a térségi fenntartható közlekedési rendszer kialakításában:
o a településeket összekapcsoló (hivatásforgalmi) kerékpárút kialakításának térbeli és időbeli összehangolása a települések között, összefüggő turisztikai kerékpárút hálózat megépítése a Tisza völgyében,
o a közösségi közlekedés finanszírozható, térségileg koordinált fejlesztése,
o a tiszai sport- és kishajózás létesítményeinek összehangolt telepítése,
 környezetvédelemben, környezetgazdálkodásban:
o a Vásárhelyi Terv megvalósítása során együttműködés a vízgazdálkodásban és árvízvédelemben Szolnok vízügyi/vízgazdálkodási tudásközpont szerepének kiteljesítésével,
o a mozaikos tájszerkezet egyes települések területére eső kialakítási elképzeléseinek öszszehangolása, az öko/tájgazdálkodás általánossá tétele, Szolnok szerepe ennek koordinálásában,
o térségi energiamérleg kidolgozása, kiemelt figyelemmel az alternatív energiahasználatra
való áttérésre,
o településgazdálkodási és infrastruktúra fejlesztési tevékenységek összehangolt megvalósítása.
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A térségi összefogásban résztvevő települések felsorolása és a települési típusok, részvételi jelleg szerinti tömör jellemzése:

A szolnoki kistérségben a megyeszékhelyen kívül három kisebb város található:
Rákóczifalva (5 400 lakos) elsősorban lakótelepülés, „alvóváros”. Ellátási színvonala a település méreté-

hez képest magas és széleskörű választékot biztosít, ezáltal kellemes lakókörnyezet. A helyben foglalkoztatás nem tudja lekötni a munkaerőt, a Szolnokra ingázó dolgozók száma magas. Továbbra is Szolnok „kihelyezett lakóterületeként” lehet figyelembe venni, de a térségi gazdaságban a beszállítói hálózatokhoz csatlakozással valamint a turisztikai csomagtervhez kapcsolódással tud részt venni, mivel több
idegenforgalmi vonzerővel is rendelkezik.
Újszász (6 200 lakos) mezőgazdasági adottságai jók, további fejlődési lehetőségei e téren és a kapcso-

lódó feldolgozóiparban lehetnek. A helyi termálvíz üvegházi felhasználása valamint a Jászsági főcsatorna tervezett déli meghosszabbítása is az agrárpotenciált erősítheti. Logisztikai szempontból előnyösek
közlekedési kapcsolatai (32. sz. főút, Hatvan-Szolnok vasútvonal, M4 és M8 autópályák tervezett csomóponti közelsége), ez a mezőgazdasági termények piacra juttatásában is segíthet.
Martfű (6 500 lakos) ipari város, jelentős foglalkoztatási potenciállal, több nagy ipari termelőüzemmel.

Kis közigazgatási területe miatt mezőgazdasági szerepe a térség többi településéhez képest nem jelentős. Továbbra is az ipari profil fenntartása, erősítése a cél. Jó lehetőségei vannak az alternatív energiához kapcsolódó fejlesztésekre (biomassza erőmű a növényolajipar és a környék mezőgazdasági hulladékaira alapozva).
Szolnok vonzáskörzetébe eső, de kistérségen kívüli városok:
Törökszentmiklós (21 100 lakos), Szolnok után a térség legnagyobb városa, kistérségi és járásközpont.

Történeti település saját karakterrel és gazdasággal, komplex városias funkciókkal, bár középfokú intézményhálózata Szolnok közelsége miatt nem teljes körű. Egykori mezővárosi jellegére utal, hogy ipara
részben még ma is a mezőgazdasághoz kötődik (gabona-feldolgozó, vetőmagüzem, mezőgazdasági
gépgyártás), de ipari parkjában újabb profilok (Videoton, Radar Holding) is megjelentek. További – beruházásra előkészített - iparfejlesztési területek rendelkezésre állnak. Figyelembe veendő, turisztikai
fejlesztésekre alkalmas idegenforgalmi vonzerőkkel (termálvíz, Holt-Tisza) is rendelkezik. Az utóbbi
években jelentős infrastruktúra fejlesztés (kerékpárút hálózat, szennyvíztisztítás, ivóvíz minőség javítás)
és városközpont felújítási tevékenység, valamint a szociális és oktatási hálózat bővítése, minőség javítása történt.
Abony (14 700 lakos) közigazgatásilag Pest megyéhez tartozik, ezért a korábbi – megyehatárokhoz iga-

zodó - térségi terveknek nem volt része. Szolnokkal szomszédos elhelyezkedése miatt azonban nem
„hivatalos” kapcsolatai ma is vannak Szolnokkal: mind a Szolnokra iskolába járók, mind az oda bejáró
dolgozók létszáma több száz főre tehető. A jövőben is figyelembe veendő a magasabb fokú intézmény
ellátási igények és a munkaerő szempontjából is. A gazdasághoz a beszállítói hálózatba való bekapcsoJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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lódás, az alternatív energiahasznosítás (szélerőmű, napenergia), valamint a térségi turisztikai csomagterv részeként (termálvíz) lehet rá számítani.
Tiszaföldvár (11 200 lakos) Martfűtől délre a Tiszazug északi kapuja. 1993 óta város, azóta jelentős infrastruktúra fejlesztés zajlott. Gyógyvizes stranddal és egyéb turisztikai vonzerőkkel rendelkezik, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2012-ben az év múzeuma elismerést kapta. Emiatt a térségi turizmusban, valamint a Vásárhelyi Terv részeként a Tisza völgyi fejlesztéseknél és az ökogazdálkodás elterjesztésénél,
Nagykörű mellett a tájgazdálkodás szervező és oktató központjává válásban lehet szerepe.
A községek közül a szolnoki kistérségben:
Nagyobb gazdasági jelentőséggel és foglalkoztatási potenciállal rendelkezik: Tószeg (kerékpárgyártás),
a jó közlekedési/logisztikai adottságú Szajol, valamint Besenyszög. Mindhárom település szorosan tud
kapcsolódni Szolnok gazdaságához, a Szolnokra ingázó dolgozók száma mindenhol messze meghaladja az ezer főt (1100-1500 fő). A magasabb szintű intézmény ellátási igény kielégítését távlatban is Szolnok biztosítja, a naponta bejáró tanulók száma is több száz valamennyi településen. A gazdasághoz a
járműipari klaszterben való részvétellel, a beszállítói hálózathoz csatlakozással és a turisztikai csomagtervhez csatlakozással tud hozzájárulni. Tószeg és Szajol közvetlen Tiszaparti fekvésével a tiszai
ökosztráda részét is képezi.
Jó „élhetőségi” mutatókkal (foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás, közbiztonság, természeti környezet/értékek) rendelkezik a kistérségi községek közül Besenyszög, Tiszajenő, Szászberek, Tiszavárkony
és Vezseny, a törökszentmiklósi kistérségben pedig Örményes. Számottevő geotermikus potenciállal
rendelkezik Zagyvarékas (9 meglevő termálkút) és Besenyszög (7 termálkút). Ezek gazdasági és/vagy
turisztikai felhasználása mindenféleképpen térségi egyeztetést és (Szolnokkal is) összehangolt koncepciót igényel, hogy ne egymás konkurensei legyenek, hanem a térség együttes vonzerejét növelő felhasználást tegyenek lehetővé.
A Tisza-völgyi települések együttműködése nélkülözhetetlen, a Vásárhelyi Terv megvalósítása a folyó
menti települések tervszerű és összehangolt fejlesztését teszi szükségessé. A Tisza menti vízgazdálkodás és a fenntartható, környezetbarát tájjellegű ökogazdálkodás központjává Szolnokkal együttműködve
a már ma is fontos szakirányú tudással és oktatási tapasztalattal rendelkező Nagykörű válhat, Tiszaföldvár pedig e tudást a Tiszazug felé közvetítheti. A Tisza menti „ökosztráda” terv szerinti fejlesztése biztosíthatja a folyópart közeli kistelepülésekben tájgazdálkodás elterjesztését, a termények helyi feldolgozását és tájjellegű egyedi termékskála kialakítását, valamint az öko- és falusi turizmus megerősítését, kínálatának és kapacitásának bővítését, ezzel a helyi foglalkoztatás és megélhetés javítását.
a) Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, versenyképesség növelése
A (kis)térségi gazdaságfejlesztésben és foglalkoztatásban Szolnok vezető szerepe vitathatatlan. Szolnok – Kecskeméttel együtt - a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés meghatározó települése, ezért a
város meghatározó szerepet játszik abban is, hogy ezen együttműködésbe hogyan tudja bevonni a környező térség településeit is, akár kistérségen túlnyúló (pl. Törökszentmiklós) kooperációval. A környező
térségekkel való gazdasági együttműködések (a külön fejezetben tárgyalt idegenforgalmon túl) az alábbi
területekre terjedhetnek ki:
 Térségi ipari parkok együttműködési lehetőségei (pl. mezőgazdasági gépgyártás, élelmiszeripar
és mezőgazdasági termény-feldolgozás)
E téren elsősorban Törökszentmiklóssal (élelmiszeripar, mezőgazdasági terményfeldolgozás,
gépipar) és Martfű (növényolajipar, biomassza erőmű) lehet együttműködő partner, de nem lehet
kizárni további települések csatlakozását sem.
 A járműipari klaszterhez csatlakozás kapcsán a térségi beszállítói hálózat létrehozása – az arra
alkalmas kisvállalkozások bekapcsolódásával – több települést is érinthet. Jelenleg Tószeg rendelkezik olyan kerékpárgyártási tapasztalattal, ami valószínűsíti részvételét e témában.
 A logisztikai hálózat továbbfejlesztése elsősorban a Szajollal való szorosabb kooperáció megteremtésével lehetséges első ütemben. A vasútra alapozott logisztikán túl – a tervezett M4 és M8
autópályák megépítésével – a közúti ill. intermodális logisztikai hálózat kialakítása jelenthet a térségnek versenyelőnyt. Megvizsgálandó, hogy ebben a légi szállítás szerepét - a meglevő reptér
aktívabb bevonásával – milyen feltételekkel lehetne növelni, s ezáltal a nemzetközi gazdaságilogisztikai kapcsolatokat erősíteni.
 A K+F+I tevékenységbe az arra alkalmas térségi cégek, tájgazdálkodási központok bevonása
annak ellenére fontos lenne, hogy a Szolnoki Főiskola jelenléte miatt a központ továbbra is a város lenne. Az öko- ill. tájgazdálkodási kísérletekben és módszerek kidolgozásában valamint oktatásában Nagykörű meghatározó szerepet játszik, de az ipari innovációba a térség több települéJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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sének a járműipari klaszterhez kapcsolódó cégei bekapcsolódhatnak, ugyancsak a helyi speciális
terméket, új brandet létrehozó élelmiszeripari cégek. Szolnok szerepe és felelőssége a térségi
koordinációban, szervezésben, a piacra juttatásban, reklámban, marketingben jelentős lesz.
Mezőgazdasági fejlesztések a Tisza menti öko-tájgazdálkodás általánossá tételével ugyancsak
az érintett települések szoros koordinációjával lehetséges. A tájgazdálkodási know-how központja Nagykörű, de az oktatásban, szervezésben, a térségi összehangolásban, valamint a tájgazdálkodás hátterét megteremtő vízgazdálkodásban Szolnoknak is jelentős feladatai lesznek.
Térségi feldolgozóipari, élelmiszeripari hálózat kialakítása helyi karakterrel és brandekkel csak
úgy képzelhető el, hogy az egyes települések/cégek nem egymás konkurensei, hanem térségi
szervezetekbe tömörülve együttesen, nagyobb súllyal és érdekérvényesítő képességgel jelennek
meg a (nemzetközi) piacon.
A gazdaság állandóan változó munkaerőigénye szerinti képzési, átképzési, továbbképzési rendszerbe a térségi települések bevonása fontos, hogy helyben is legyen lehetőség a tudás folyamatos fejlesztésére. Így az oktatásba való bevonás is és az eredményesség is nagyobb lehet. A
vidéki népesség körében is el kell érni a felnőttoktatás népszerűbbé, természetessé, magától értetődővé tételét, az élethosszig tanulás általánossá tételét. A szemléletformálásba is és az oktatandó ismeretanyag összeállításába is be kell vonni a munkaadókat.

b) Közös kistérségi turizmusfejlesztési lehetőségek
A térség idegenforgalmának szervező és oktató központja Szolnok. Itt kell koncentrálódjanak a turisztikai
know-how, az operatív szervező és marketing tevékenységet folytató szervezetek, de az idegenforgalommal kapcsolatos közép- és felsőfokú oktatás is. Azonban a térségben jelentős bevételt hozó és versenyképes turizmus csak az érintett települések összefogásával, szoros együttműködésével, a fejlesztési szándékok összehangolásával, a profilok és kapacitások megosztásával, egyeztetésével jöhet létre.
Ezért – Szolnok vezetésével, de valamennyi település aktív részvételével – térségi turisztikai csomagterv(ek) kidolgozása az első lépés, amely megalapozhatja az idegenforgalom jelenleginél fontosabb és
jövedelmezőbb gazdasági erővé válását.
Szolnok turisztikai fejlesztési lehetőségei között vezető szerepet játszanak:
 az egészségturizmus és termálturizmus fejlesztése,
 a belföldi hétvégi/egynapos kirándulóturizmusra való felkészülés,
 a Tisza-menti területek összefüggő ökoturisztikai, vízi-, kerékpáros-, természet-megfigyelő-, lovas-, horgász-, vadász turisztikai fejlesztései,
 a kiemelt attrakciók szervezése, fejlesztése, a régión túlnyúló vonzással rendelkező eseményturizmus támogatása,
 a hivatás- és konferenciaturizmus erősítése, szerepének növelése,
 a turisztikai marketing és management tevékenység javítása, Szolnok, mint térségi turizmusfejlesztő központ megerősítése, ami a fenti lehetőségek kihasználásának feltétele.
A kistérséggel szorosan kapcsolódó, azzal együttesen kidolgozandó idegenforgalmi koncepciók lehetőségét szürke alászínezés emeli ki. E fejezetben csak ezekre térünk ki, Szolnok „saját”, csak a várost
érintő turisztikai fejlesztési javaslatai a városról szóló munkarészben találhatók.
A térségi termál- és a hozzá kapcsolódó egészségturizmus fejlesztése

Szolnok környékén igen jelentős termálvagyon található. A térségben már 14 gyógyvizű és 5 meleg-vizű
fürdő működik. Országos tapasztalat szerint a meglevő fürdők gyakran egymás piaci lehetőségeit rontják
a saját vendégkör kialakításáért folytatott harcban. Ennek elkerülése érdekében a térség vízgyógyászati
tevékenységének és további fejlesztéseinek összehangolása elengedhetetlen.
Hívó szavak: összehangolt egészség-rehabilitációs kínálat és kapacitásbővítés, közös oktatási-, szakképzési háttér, együttes marketingtevékenység.
A fejlesztésekben érintett térségi települések: Szolnok, Martfű, Törökszentmiklós, esetleg Zagyvarékas,
Besenyszög, Tiszaföldvár, (a tágabb térségben összehangolást igénylő települések Abony, Cserkeszőlő,
Cegléd, Jászapáti, Túrkeve).
Összehangolandó tevékenységek:
 az egyes fürdők profiljának meghatározása a gyógyvizek összetétele alapján, hogy ne konkurencia, hanem együttes, egymást erősítő komplex (több betegséget gyógyító) piaci kínálat alakuljon
ki,
 a gyógyvizeket kiegészítő gyógyprogramok, egyéb rehabilitációs tevékenységek (gyógytorna, fizioterápiás kezelések, stb.) összehangolt megtervezése, az „eladható” kapacitások nagyságának
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

10

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA




becslése, a szükséges munkaerő háttér meghatározása, a szakember utánpótláshoz szükséges
képzési háttér felmérése, megteremtése,
a meglevő létesítmények és a még szükséges fejlesztések, terület- és létesítmény igények,
szállás kapacitás, kiszolgáló háttér infrastruktúra meghatározása,
közös marketingstratégia kidolgozása, kapcsolatkeresés a (külföldi) betegbiztosítókkal, egyéb
(nem egészség rehabilitációs, hanem kulturális, sport- és szórakoztató) kiegészítő üdülési formákkal való kapcsolódási lehetőségek feltárása.

A Tisza-menti területek összefüggő ökoturisztikai, vízi-, kerékpáros-, természet-megfigyelő-, lovas-, horgász-, vadász turisztikai fejlesztése

Az öko- és aktív turizmus a Tisza völgyében a természeti adottságok következtében összefüggő területi
rendszert képez, ez tartalmi összehangolást, a települések közötti munkamegosztás tisztázását is szükségessé teszi.
Hívó szavak: területileg folyamatos, összekapcsolódó és egymásra épülő turisztikai hálózat kialakítása a
Tisza völgyben, folyó menti kerékpárút hálózat és pihenők fejlesztése, vízitúra útvonal infrastruktúrájának létrehozása (kikötők, szálláslehetőségek, ellátó hálózat), természet-megfigyelő állomások és túraútvonalak, horgászhelyek, lovastúra útvonalak kijelölése, stb.
A fejlesztésekben érintett térségi települések: valamennyi vízparti település, kiemelt jelentőséggel Nagykörű, Tiszapüspöki, Szajol, Szolnok, Tószeg, Rákóczifalva, Tiszavárkony, Rákócziújfalu, Vezseny, Martfű.
Összehangolandó tevékenységek:
 összefüggő, információs táblákkal ellátott kerékpárút hálózat kialakítása és kapcsolása a települések között meglevő hálózathoz, kerékpáros pihenők létesítése,
 vízitúra kikötők helyének kijelölése és a szükséges ellátó infrastruktúra (mosdóblokk, ivóvíz, sátorozó hely, esetleg vendéglátás/kereskedelem) létrehozása,
 tiszai (szabad)strandok kialakítása, az alapellátások biztosítása,
 látnivalók figyelemfelkeltő/ismertető táblázása, bemutatók, tanösvények, természet-megfigyelő
állomások és túraútvonalak, horgászhelyek kialakítása az adottságok és meglevő létesítmények
figyelembe vételével,
 lovas túraútvonalak kijelölése és a lovas háttér-infrastruktúra fejlesztése,
 meglevő vadászházak felújítása, szolgáltatások minőségi javítása,
 ökoturisztikai kapacitások összehangolása, térségi optimalizálása,
 közös marketing tevékenység kidolgozása az öko- és aktív turizmus valamennyi formájára.
A hivatás- és konferenciaturizmus erősítése, szerepének növelése

A hivatás- és konferenciaturizmus központja Szolnok. Az ipari/befektetési-, társadalmi-, vízügyi problémákkal kapcsolatos tanácskozások, oktatások/tájékoztatások eseményei egyértelműen a városhoz kötődnek. A tájgazdálkodáshoz kapcsolódó tudástranszferből eredő hivatásturizmus azonban csak részben jelenik meg Szolnokon, jelentős része Nagykörűben realizálódik.
Hívó szavak: öko- és tájgazdálkodási tudásközponttal kapcsolatos konferenciaturizmus és tudástranszfer területi és funkcionális megosztása
A fejlesztésekben érintett térségi települések: Szolnok, Nagykörű, (Tiszaföldvár)
Összehangolandó tevékenységek:
 a tájgazdálkodási tudástranszferrel kapcsolatos funkciómegosztás az érintett települések között
(nemzetközi kapcsolatok és elméleti tudástranszfer Szolnok, gyakorlati bemutató és a gazdálkodók oktatása Nagykörű, a Tiszazugi települések számára Tiszaföldvár)
A turisztikai marketing és management tevékenység javítása, Szolnok térségi turizmusfejlesztő központ
szerepének megerősítése

A tágabb térséggel, sőt a megyével kapcsolatos idegenforgalmi fejlesztések összefogása, szervezése,
marketingjének javítása, a management tevékenység erősítése, tartalmának, aktivitásának és színvonalának emelése egyaránt Szolnokra hárul, de e munkára jelentős hatást gyakorolnak a térség, sőt az
egész megye idegenforgalmi kezdeményezései is.
Hívó szavak: professzionális idegenforgalmi marketing kialakítása, internetes információs rendszer kialakítása, online elérhetőségek és ügyintézés/foglalási rend bővítése, különböző idegenforgalmi profiJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

11

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

lokban a vevőkörre célzottan kialakított akciók, magas színvonalú szakemberképzés, a helyi önkéntes
idegenvezetők/tájékoztatók nyelvi és szalmai képzése.
A fejlesztésekben érintett térségi települések: valamennyi a turisztikában érintett település, de Szolnok a
képzési és szervező központ.
Összehangolandó tevékenységek:
 desztináció management létrehozása magasan képzett professzionális szakemberekből, a térségre jellemző vonzó jelkép(ek) meghatározása és közismertté tétele,
 piackutatás a települések adottságainak és lehetséges turisztikai kapacitásának figyelembevételével,
 a térségi egészségturizmus részletes (gyógyászati) tervének kidolgozása, a megvalósításhoz
szükséges tennivalók meghatározása, üzleti terv összeállítása az egészségbiztosítókkal/egészségpénztárakkal egyeztetve,
 Tiszai Turisztikai Központ kialakítása, az öko- és aktív turizmus marketingjének kidolgozása, a
programok összehangolása,
 képzési igények minőségi és mennyiségi meghatározása valamennyi idegenforgalmi profilban, az
oktatási rendszer létrehozása,
 a különböző profilú ágazatokban résztvevő, valamint az eltérő társadalmi hátterű idegenforgalmi
dolgozók (közép és felsőfokú szakemberek, idény(diák)munkások, helyi önkéntesek, stb.) számára (tovább)képzési programok összeállítása.
c) Társadalmi együttműködés és integráció térségi vonatkozásai
A társadalmi problémák megoldására a megyei fejlesztési terv a specifikus célok között (S3) javaslatot
tesz helyi igényekre kialakított társadalmi felzárkóztatási programok indítására és falugondnoki hálózat
kialakítására. Szolnok - saját társadalmi problémáinak (a hátrányos helyzetűek szegregációja, elöregedés, elvándorlás, fogyatékkal élők és nők esélyegyenlősége, stb.) enyhítése mellett – a térségi igényekre kialakított szakintézményi hálózat létesítésével, erre irányuló civil-hálózat(ok) szervezésével, oktatással/képzéssel és módszertani fejlesztésekkel tud hozzájárulni a térségi társadalmi gondok megoldásához.
A leszakadó, hátrányos helyzetű rétegek integrációja

A térség településeiben a leszakadó, hátrányos helyzetűek integrációját helyben kell megoldani, de ehhez szervezeti és módszertani hátteret, támogatási, pályázati lehetőségeket Szolnok nyújthat. Ezen túl
olyan szolgáltatásokat is Szolnokon szükséges biztosítani, amelyek a települések kisebb mérete miatt –
a kevés számú igénylő miatt – helyben nem biztosíthatók (pl. tehetséggondozás). Ugyancsak szolnoki
központtal, de a településekbe kitelepített, ill. rendszeresen kijáró szolgáltatásokkal lehet megoldani kisebb településekben vagy kisebb arányú roma népességgel rendelkező településekben pl. a felnőttoktatást és a családi kríziskezelést is. A lakáskörülmények javításához központi támogatás biztosítása is
szükséges a helyi kezdeményezések mellett.
Hívó szavak: képzés, esély-javítás, értékmegőrzés
 iskolai felzárkóztatás (iskolai mentor program beindítása),
 tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés,
 családi kríziskezelés, egyedi család-mentorálás,
 felnőttképzés, a munkaerő-piaci esélyeket javító tanfolyamok indítása,
 lakáskörülmények javítása,
 kulturális hagyományok ápolása, megőrzése (kulturális programok, kulturális szakkörök), többségi társadalom számára bemutatók, programok szervezése.
Felnőttoktatás

A térségi munkaerő piaci igények felmérését – az egyes települések bevonásával – Szolnoknak kell folyamatosan figyelemmel kísérni. Az annak megfelelő tanfolyamok megszervezése is kistérségi feladat. A
tanfolyamok – a lehetséges résztvevői létszám függvényében – lehetőleg a településeken helyben, kisebb létszám estén Szolnokon, esetleg a közeli nagyobb településeken tartandók.
Hívó szavak: változásokra felkészítés, képesség-javítás, korszerű, munkaerőpiacon „eladható” tudás,
vállalkozói esélyek fejlesztése:
 öko- gazdálkodásra oktatás,
 a mezőgazdasági terményfeldolgozás fokozásához szükséges továbbképzések indítása,
 a falusi- és ökoturizmussal kapcsolatos képzések,
 alapfokú idegen nyelvi tanfolyamok indítása,
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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az ipari befektetők munkaerő igényeinek kielégítéséhez szükséges célzott továbbképzésekbe
bekapcsolódás.

Fogyatékkal élők integrálása

A korai fejlesztésekhez való hozzáférés támogatása, a térségi települések igényeinek figyelembe vételével a szolnoki kapacitások szükség szerinti bővítése, a bejárás támogatása, nagyobb településeken
vagy jelentősebb helyi igény esetén helybeli - állandó vagy kijáró - fejlesztők (fejlesztő pedagógus,
gyógytornász, stb.) alkalmazása, az óvónők ilyen irányú továbbképzése. A helyi iskolák pedagógusainak
felkészítése az enyhébb fokú fogyatékossággal élők integrált oktatására, a nagyon speciális képzést
igénylők (pl. vakok) szolnoki oktatásához a szükséges háttér (kapacitások, szakemberek, elhelyezés,
bejárási támogatás, stb.) biztosítása, önkéntesek bevonása a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásba
(előképzéssel). Fogyatékos gyermeket nevelő családok egészséges tagjainak szakmai képzése, a szakszerű ellátás módszereinek tanítása.
A települési közintézmények akadálymentesítése, szükség esetén a lakóhelyi akadálymentesítéshez
való segítségnyújtás.
Szemléletformálás, a fogyatékkal élők helyi társadalomba integrálása, minél több munkalehetőség helyben biztosítása, a helyi vállalkozások támogatása a megváltozott munkaképességűek alkalmazása esetén.
Hívó szavak: képzés/fejlesztés, esélyjavítás, beilleszkedés elősegítése, önálló életvitelre felkészítés, a
rászorultak ápolása.
Idősek integrálása, gondozása

A még aktív nyugdíjas korúak „társadalomban tarására”, az elszigetelődés megelőzésére kell hangsúlyt
fektetni. Ez egyrészt a számukra vonzó programajánlattal biztosítható, de még inkább aktivitásuk megtartására, hasznosságuk megőrzésére kellene koncentrálni. Ennek legjobb lehetősége az önkéntes
munkába való bevonás, ami nemcsak önbecsülést ad az azt végzőknek, de társadalmilag többszörösen
is hasznos.
A gondoskodást igénylő idősek napközbeni ellátásának megoldásáról valamennyi településen helyben
szükséges gondoskodni, vagy intézményileg, vagy a családon belüli ellátás segítésével/támogatásával,
esetleg önkéntesek bevonásával. Az állandó (éjjel-nappali) ellátást igénylők bentlakásos intézményei a
települések összefogásával tarthatók fenn. Azok számára, akik időskori ellátásukhoz megfelelő anyagi
háttérrel rendelkeznek, nonprofit vállalkozásként nyugdíjas-házak létesítése, kapacitásbővítése javasolható.
Hívó szavak: hasznosság, egészség, szórakozás
 Önkéntes munkába való bevonás, ehhez szervezetek létrehozása (oktatási mentor program,
„pót-nagyszülő”, idősgondozásban való részvétel, „otthon segítünk” mozgalom),
 60+ programok indítása,
 Helytörténeti, helyi kulturális szervezetekbe való bevonás (tárgygyűjtés/adakozás, történeti feldolgozás, előadások, foglalkozások tartása, teremőr, ismeretterjesztő tevékenység) a turisztikai
tevékenységek és a helyi közösség erősítése érdekében,
 Egészségmegőrző, életmód és nyugdíjas kulturális, kézműipari és háziipari körök szervezése,
rendszeresen ismétlődő kulturális programok.
A térségből elvándorlás fékezése

Ez elsősorban minden település saját vonzerejének, népesség megtartó erejének növelésével lehetséges, amiben Szolnok szerepe elsősorban a módszertani ajánlások kidolgozásában, a „jó gyakorlatok”
bemutatásában, valamint a térségi erők összefogásában lehet. Ugyancsak a város feladata az egész
térségre kisugárzó, de Szolnokon megjelenő vonzerőt növelő funkciók (pl. felső- és felnőttoktatás térségi
igényekre célzott átszervezése, tájjellegű termék-brandek kialakítása és ismertté tétele, térségi támogatási rendszerek elindítása, a tájgazdálkodás és ökogazdaságok rendszerének, a piac megszervezésének) teljessé tétele. Az egész térség népesség megtartó erejét növelheti a szolnoki gazdasági fejlesztések következtében növekvő munkaerő igény, a foglalkoztatási lehetőségek fajtáinak bővülése és a munkahelyek számának növekedése.
Hívó szavak: tanulási lehetőségek bővítése, munkalehetőségek, induló vállalkozások támogatása, szabadidős programkínálat gazdagítása, a helyben letelepedés lakhatási támogatása.
d) Szervezeti fejlesztések, intézményellátás (térségi igényekkel együtt)
Az intézményellátással kapcsolatos igények a tervezés vizsgálati szakaszában a térség településeire
kiküldött kérdőíves felmérés alapján körvonalazódtak. A megyei, járási és kistérségi hatáskörű – közigazgatási (pl. Kormányhivatal, katasztrófavédelem, rendőrkapitányság, bíróság, Vízig, Földhivatal. Stb.),
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egészségügyi (pl. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelő Intézet, megyei vöröskereszt) és oktatással kapcsolatos (pl. Klebersberg Intézményfenntartó Közp.) - intézmények Szolnokon vannak, de ezek kialakítása természetszerűleg olyan, hogy az egész térséget ellátják. A környező
települések által igénybe vett intézmények egy része társulási fenntartású (pl. Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Intézményei). A legnagyobb városon kívülről jövő igény a szociális ellátás és oktatás
terén tapasztalható a szolnoki intézményhálózat iránt. A középiskolai ellátás jelentős részét Szolnok
biztosítja, nemcsak a kistérségnek, hanem azon kívüli településekről, sőt városokból is jelentős számban
járnak a szolnoki iskolákba (pl. Tiszaföldvárról 498-an, Fegyvernekről 187-en, a megyén kívüli, de szomszédos Abonyból 200-an). A szolnoki középiskolák diákjainak 60 %-a vidéki, de szolnokiak is járnak más
települések középiskoláiba is, azaz az ingázás nem egyirányú. Annak ellenére sok a bejáró általános
iskolás is, hogy az alapfokú oktatás a községekben (vagy azokkal szomszédos településen) biztosítva
van. „Külső” igény megjelenése még az óvodákban és a bölcsődékben is tapasztalható, igaz bölcsőde
viszonylag kevés kistelepülésen működik.
A szervezeti, szervezési feladatok újszerű elvárásokat is támasztanak a várossal szemben, mert több
olyan téren is el kellene indítani szervező, koordináló munkát, amelyek a jelenlegi önkormányzati/intézményi gyakorlatban még nem szokásosak. Általánosan jellemző, hogy mind az ellátásban – különös tekintettel a társadalmi problémák kezelésére – mind pedig a gazdaságban több a szervezési, kapcsolatépítési, hálózat létrehozási feladat, mint a konkrét területi, fizikai építési/létesítési munka.
Hívó szavak:
 városi és megyei önkormányzatok tevékenységi profiljának bővítése elsősorban a társadalmi kohéziót és településcsoporti összefogást erősítő/koordináló területeken,
 a kistérségi szerveződések erősítése és tevékenységi körük kiterjesztése (pl. programalap működtetése, pályázatsegítő rendszerek kialakítása),
 professzionális (gazdaság)szervező társaságok létrehozása
o az ipari klaszterek megalkotása,
o a mezőgazdasági ökogazdálkodási vertikum és
o a turisztika terén,
 a társadalom számára közhasznú civil szerveződések, önkéntes munkára alapozott szervezetek/egyesületek orientálása, elindítása, támogatása szociális területeken, valamint a társadalmi
különbségek csökkentése, az esélyegyenlőség javítása érdekében.
e) Környezetgazdálkodás és környezetvédelem a térség egészének figyelembe vételével
Szolnok és környéke többszörösen veszélyeztetett területen fekszik. A folyók közelsége a rendszeresen
ismétlődő árvizek miatt kockázatot jelent, a klímaváltozás pedig ezt a térséget fokozottan fenyegeti, mert
hatása itt várhatóan az átlagnál erősebben fog jelentkezni mind a kiugróan magas hőmérsékleti értékekben, mind az egyenetlenül eloszló és egyre csökkenő csapadékmennyiség miatti aszályveszélyben.
Ugyanakkor a térségben jelen levő folyók a terület vízutánpótlását biztosítani képesek, értékes táji és
biológiai környezetet jelentenek. Ez a táj tehát rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek a változásokra
való felkészülésben hasznosíthatók és megfelelő intézkedésekkel a sikert garantálhatják.
Hívó szavak:
 a természeti értékek kiemelt védelme, elsősorban a Tisza és a Zagyva menti folyóvölgyek vizes
élővilágának megőrzése, a holtágak megtartása, ahol szükséges rehabilitációja, a vízfelületek
lehetőség szerinti növelése,
 a térségi vízgazdálkodási rendszer kialakítása, a meglevő rendszerek rekonstrukciója, az árvízi
többletvizek tárolásának és nyári kánikulai felhasználásának megvalósítása, az öntözéses gazdálkodás területeinek növelése, a területi és nagytérségi vízgazdálkodás revitalizációja,
 az ártéri tájgazdálkodás általánossá tétele az árvíz levezetés biztosításának elsőbblegességével,
az öko-gazdálkodás elterjesztése, a mozaikos gazdálkodással a biológiai sokszínűség fenntartása,
 a klímaváltozásra való felkészülés keretében az erdősültség mértékének jelentős növelése, ezzel a települések levegőminőségének (pormentesítés) javítása, az erdők temperáló hatásával a
túlmelegedés mérséklése, a széleróziónak kitett területek védelme,
 az épületállomány energiaracionalizálása – ahol ezt az épületek állaga és jelenlegi energetikai
jellemzői lehetővé és gazdaságossá teszik - ezáltal a fűtési energiaigény csökkentése. A mérséklődött energiaigény egyre nagyobb mértékben megújuló energiaforrásokból fedezése, a biomassza-, napenergia és geotermikus energia lakossági és gazdasági használatának elterjesztése - támogatásokkal és ösztönzéssel.
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1.2. SZOLNOK JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN
1.2.1 A város társadalmának a jövőképe
Szolnok népességszámának csökkenését, és az elvándorlást sikerül megállítani. Sikerül a fiatalok letelepedését, illetve helyben maradását elősegíteni. Ennek eredményeként a város lakónépessége 72 000
fő körül stabilizálódik, a népesség korfája egészségesebb irányba mozdul el. A társadalmi feszültségek
enyhülnek. Az iskolai végzettség színvonala emelkedik, a felsőfokú és középfogú, a szakképzett végzettségű szakemberek száma megemelkedik, és ez a fejlett, korszerű technológiákat alkalmazó vállalkozások számára megfelelő szakember-kínálatot tud biztosítani. A foglakoztatás mértéke növekedik, a
jövedelmek átlagszínvonala legalább a megyei városok átlagát eléri. A képzetlen munkaerő foglakozatása is nagyrészt megoldható a környezetvédő, erdősítési és karbantartási feladatok végzésénél.
A városi közlekedési rendszerek korszerűsítése és környezetjavító zöldfelületi beavatkozások eredményeként a városban élők egészégi állapota összességében javul, csökken a tüdő és légúti betegségek,
illetve halálesetek száma.
A város intézményhálózatának gazdagodásával megélénkül a kulturális és a sportélet, bővül a szabadidős programkínálat valamennyi korosztály számára, ami a lakossági elégedettséget – s ezzel a helyben
maradást - erősíti.
A társadalmi esélyegyenlőség az egyes hátrányos helyzetű népességi rétegeken belül javul. Az elöregedő népesség számára az aktív és hasznos időskor lehetőségei biztosítottak, az önkéntes munkavégzés és a szabadidő eltöltés lehetőségei bővülnek, a gondozást igénylők ápolási kapacitása és a gondoskodás fajtái a szükségleteknek megfelelően szélesednek. A leszakadó hátrányos helyzetű rétegek szegregációját sikerül felszámolni, komplex beavatkozási programok eredményeként életkörülményeiket sikerül javítani (az egészségi állapoton, a munka-ellátottsági szinten, az oktatásban, a lakáskörülményeken). Társadalmi beilleszkedésüket az egyházak is eredményesen segítik.
A nők helyzete javul, a családbarát foglakoztatás növekszik, a bölcsődei és óvodai ellátottság városrészenként arányosabbá válik, a civilmozgalmakban aktivitásuk nő.
A fogyatékos személyek ellátása javul, foglakoztatásuk bővül, a megváltozott munkaképességűek számára több elhelyezkedési lehetőség nyílik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és
a tehetséggondozás egyre eredményesebb.
A városrészeken belüli társadalmi konfliktusok csökkenek. A hitélet minden egyházon belül aktívabbá
színesebbé, a város fejlődését szolgáló civilmozgalmakkal együttműködővé válik.
Összességében az életkörülmények jelentősen javulnak. A városhoz való kötődés és a civil szervezetek
aktivitása megnövekedik, az emberi szolidaritás felerősödik.
1.2.2 A város gazdaságának a jövőképe
A városba települnek további tőkeerős, fejlett technológiával és innovációs készséggel, nagyszámú
munkahelyet igénylő vállalkozások, elsősorban a járműiparhoz, a megújuló energia iparhoz, a gépgyártáshoz és a mezőgazdasági feldolgozó iparhoz kapcsolódóan. Ez utóbbiban a hagyományos ágazatok
(pl. cukorgyártás) helyreállítása sikeresen megtörténik. A nagyvállalatok beszállítóinak jelentős része
Szolnokra települ, illetve az együttműködő partnerek jelentős részét a szolnoki kis- és középvállalatok
adják. A 10 főnél nagyobb foglalkoztatók száma eléri a megyei jogú városok átlagát. Beépülnek az ipari
parkok, és új ipari park kialakítása kezdődik el. Gazdasági célokra kihasználásra kerülnek az alulhasznosított területek. A barnamezős területek rehabilitációval megújulnak, és új telephelykínálatot adnak.
A mezőgazdaság árutermelésben megjelennek a helyi sajátos termékek, a tájjellegű feldolgozás és azok
idegenforgalmi kínálata. A biogazdálkodás súlya megnövekszik. Az élelmiszeripari feldolgozó kapacitáshoz szükséges terményeket (kukorica/citromsav, cukorgyártás) a környék mezőgazdasága biztosítja.
A gazdaság keretében végzett innovációs tevékenységek összekapcsolódnak a városban folyó kutatásokkal és a felsőoktatással, de a K+F tevékenységekben a klinikák és a vízügy is közreműködnek.
Az idegenforgalom súlya a helyi gazdaságban jelentősen megnövekszik. A termál és egészség turizmus
létesítményei kiépülnek, melyek egyben a városi lakosság rekreációs szolgáltatási színvonalát is emelik.
Megjelenik a természetturizmus, az ezt kiszolgáló létesítmények, bemutató parkok, oktatási bázisok,
tanösvények, múzeumok. A kerékpáros és a vízi turizmus központjai tovább épülnek, kiegészülnek. A
sport- és eseményturizmus vonzereje tovább fokozódik.
Kishajó állomások és vízi-turizmust kiszolgáló centrumok a tiszai hajózás fellendítik. Megvalósul a repülőmúzeum, mely a belvárosi közelség miatt egyéb idegenforgalmi vonzerőket is látogatottabbá tesz.
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1.2.3 A város infrastruktúrájának a jövőképe
A város intézményi ellátottságának színvonala javul. A városrészenkénti egyenlőtlenségek enyhülnek, a
kiegyenlítettség irányába mozdul el az ellátottság. Új intézmények épülnek egyes városrészközpontokban. A szociális ellátottság megfelelő szintet ér el, a növekvő idős-ellátási igényhez szükséges
intézmények bővülnek, illetve újak épülnek. Ebben az egyházak jelentős szerepet vállalnak. A meglevő
intézményhálózat minőségi fejlesztése, felszereltségének korszerűsítése megtörténik, programkínálata
gazdagodik. Az oktatási intézmények folyamatosan követik a munkaerő-piaci igényeket, profilbővítésük,
ill. változtatásuk a gazdasági szükségleteknek megfelelően időről-időre megtörténik, növekszik a Szolnoki Főiskola képzési és K+F szerepe.
Megindul az önkormányzati bérlakásépítés. A lakótelepek komplex rehabilitációja keretében a lakások
felújítása, energiaracionalizálása, valamint a lakókörnyezet hiányzó elemeinek pótlása megtörténik.
A közlekedés területén jelentős fejlődésen megy keresztül a város. Az M4 autópálya kelet-nyugati irányban, az M8-as autópálya észak-déli irányban korszerű és gyors közúti külső kapcsolatot biztosít. Az autópályák városba vezető útjai a 32. sz. főút (Thököly út), valamint a 3225. jelű összekötő út (Besenyszögi
út) lesz. Ezek korszerűsítve (megfelelő sávszámmal, biztonságos csomópontokkal, elválasztott kerékpárúttal, kétoldali gyalogjárdával) képesek a megnövekedő forgalom levezetésére.
A nagysebességű kelet-nyugati vasútvonal (100-as fővonal) 160 km/óra sebességgel a város logisztika
jelentőségét ugyancsak fokozza. A korszerűsített szolnoki vasútállomásnál P+R személygépkocsi parkolóhely és B+R kerékpár-tároló hely épül, mely a városkörnyék és Szolnok együttműködését segíti.
Még nem kiépült ki az M4 autópálya vonala mentén a nagysebességű vasútvonal, mely az európai
nagyvárosokat fogja összekötni egymással, de a létesítéséhez szükséges területsáv biztosított.
A Tiszán a szabályozott víziút folyamatos olcsó teherszállítási és személyforgalmi hajózást tesz lehetővé
Csongrád és Kisköre között.
Szolnok belterületén a Szajoli vasútvonal déli oldalán közvetlenül a MÁV vonal mellett vezetett közúti
városi forgalmi gyűrű első ütemének kiépítése tehermentesíti nagyrészt a belvárosi utak forgalmi terhelését. A kialakuló forgalmi gyűrű mentén kiépül egy új Tisza-híd a Csáklya utca vonalán, mely jelentősen
tehermentesíti a városi Tisza-hidat és a Százlábú-hidat.
A 442.- sz. főút elkerülő szakasza megépül, ezzel Szandaszőlős az átmenő-forgalomtól mentesül, illetve
az egyes városrészek közötti kapcsolat homogénebbé válik.
A közúti fejlesztésekkel párhuzamosan megvalósul a belvárosi utak forgalomcsillapítása és kiépül az
összefüggő gyalogos sétányok és terek rendszere mind a négy égtáj felé, kiemelten a Tiszavirág gyalogos hídon Tiszaliget irányába.
A városközpontban az értékes területeket jobban kihasználó többszintes parkolók megépülnek. Ezzel a
Belváros és a Városközpont parkolóhely ellátottsága megoldódik.
A város kerékpáros-barát átalakítása megtörténik, a kerékpárút-hálózat behálózza a város egészét, így
a fontosabb úticélok (intézmények, munkahelyek) kerékpárral is könnyen elérhetők. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy a gépkocsi forgalom lecsökken, és város levegőszennyezettsége mérséklődik. A megfelelően kialakított információs táblák, kerékpáros pihenőhelyek, kölcsönzők jó színvonalon szolgálják ki a
kerékpáros forgalmat. Kiépülnek a Tisza és a Zagyva mellett a szabadidős turisztikai célú kerékpárutak,
valamint a közeli településekről a városba vezető – hivatásforgalmat szolgáló - kerékpárút hálózat is.
A korszerű helyközi autóbusz-pályaudvar mellett a helyi autóbusz-közlekedés is fejlődik. A járművek
alacsony padlós kialakításúak lesznek, elterjed az audiovizuális utas-tájékoztatás.
A lakó és intézményi területek közműellátottsága teljessé válik. A gazdasági fejlesztést segítő területelőkészítő közművek folyamatosan, az igényeknek megfelelően épülnek. A megújuló energiafelhasználás aránya eléri a 20 %-ot. Geotermikus és naperőművek épülnek, széles körben terjed a földhő kihasználása. A lakó és intézményi épületek egyedi energiaellátásában – a különösen jó adottságok alapján - a
napelemek, illetve napkollektorok alkalmazása általánossá válik.
Az intelligens város infrastruktúrája kiépül (a biztonságos városhoz, a közlekedéshez, a városi információs rendszerhez kapcsolódóan).
1.2.4 A város táji és természeti környezetének a jövőképe
Szolnok éghajlatában érezhető változások következnek be. A napsütéses órák száma már korábban is
országos szinten a legmagasabb volt, de ez az érték a klímaváltozással tovább növekszik. A csapadék
mennyisége viszont csökken, eloszlása szélsőségessé és rendszertelenné válik. A város felkészül az
éghajlatváltozás szélsőségeire, sikerül a belterületi összefüggő közpark és zöldfelületi rendszert, a belterületi határok menti erdősávokat, a dűlőfásításokat megvalósítani, valamint a külterületen az erdőterületek arányát növelni, ezzel a mikroklímát javítani. Helyenként, az árterek adta sajátos adottságokat kihasználva áttérnek a fenntartható tájgazdálkodásra, az ártéri legeltetésre, gyümölcsösök telepítésére,
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halgazdálkodásra. Növekszik az öntözéses mezőgazdasági területek aránya. Javul a tájszerkezet, a
nagy mezőgazdasági táblák helyett kisebb földterületeken, változatosabb mozaikos növénytermesztés
válik általánossá. Az ökogazdálkodás a jó termőhelyi területeken általános lesz. A belterületek és a külterületek korábbi aránya nem romlik, a fejlesztések jelentős része a korábbi belterületen belül kerül végrehajtásra. Ennek és a fenntartható tájgazdálkodásnak eredményeként sikerül megőrizni a Tisza menti
ökológiai folyosó védett élővilágát. A korábbiakhoz képest több helyi természetvédelmi terület kerül kijelölésre. A természeti értékek a turizmus számára bemutathatóvá válnak.
Sikerül a felszíni szennyezettségét csökkenteni és a felszín alatti vizek minőségét megőrizni. A vízgazdálkodás javul és ellensúlyozni tudja a klímaváltozás aszálynövelő hatását. A Tisza az új Vásárhelyi terv
megvalósításával biztonságossá válik, az árvizek ellen a város védett lesz, a folyó. által szállított (esetleg) veszélyes szennyezési katasztrófák elkerülésére a város felkészült, az ivóvízbázis biztonsága garantált, a Holt-Tisza teljes rehabilitációja megtörtént.
1.2.5 A város épített környezetének jövőképe

A város arculatában minőségi változások történnek. A környezeti feltételek jelentős mértékben javulnak.
A levegőminőség a gyűrűs közlekedési rendszer kiépítésével megjavul. A városrendezési beavatkozások eredményeként kialakul a gyalogos, gépjárműforgalomtól elkülönített, illetve csillapított forgalmú
területek összefüggő, a város belső területeit és a városrészközpontokat behálózó terek és utcák rendszere. A műemléki védettségű épületek mellett a helyileg védett és sajátos helyi értékeket hordozó épületek, új közösségi funkcióikkal is egyedi városi hangulatot teremtenek a gyalogosi utcáknak és tereknek.
Átépülnek a városközpont közterületei is. A Kápolna utca és az Eötvös tér közötti lakóterületen sikerül
megőrizni az eredeti utcahálózatot és kisvárosias hangulatot gazdagító üzletutcák alakulnak ki, melyek
jól kiegészítik a nagyvárosias, áruházakkal és kulturális épületekkel rendelkező városközpontot.
A Tisza-parti városrész megújul, az épületek felújításra kerülnek, az utcák nagy része vegyesforgalmúvá válik és kellemes gyalogos utcaként is funkcionálva összeköttetést teremtenek a Tisza-parti
sétánnyal. A városrész Szolnok történelmi értékeit hordozó idegenforgalmi nevezetességé alakul. A Tisza-liget a város sokfunkciós rekreációs és idegenforgalmi célterületévé válik. A Tisza-ligetről a Szandai
rétek bevásárló központja felé kiépül egy új gyalogos és kerékpáros híd, mely a Belváros és a bevásárló
központ közvetlen kerékpáros megközelítését lehetővé teszi.
A Milléri csatorna és tó környékén új rekreációs központ épül, mely az Alcsi városrész, illetve néhány
funkció vonatkozásában a város egészének szabadidős ellátását szolgálja. A volt MÁV sportterület rehabilitációja befejeződik és regionális sport rendezvény-központtá válik.
Kiépülnek a városrész központok. A városrészek közötti eltérő környezetminőség kiegyenlítődik. A vizuális töréspontok megszűnnek. Városkapuk épülnek ki a 32. számú főút, és a 3225. jelű összekötő út
(Besenyszögi út) a városba érkezésének pontjain.
Felszámolásra kerülnek – előzetes integrációs és felzárkóztatási programot követően - a Törteli utca és
az Üteg utca környéki, higiénés szempontból is elfogadhatatlan, lepusztult lakóterületek. A Tücsök és
Hangya utcák menti szegregációs területen viszont a lakótelkek rehabilitálása mellett a közterületek rendezése is megtörténik és a területet kiszolgáló közösségi ház épül.
A belterületi alulhasznosított területek kihasználásra kerülnek. Az újonnan kialakuló gazdasági területek
környezetminősége a hagyományos, elhanyagolt jellegtől jelentősen eltér, a vállalkozásokat is vonzó
környezetek alakulnak ki.
Összességében a város környezeti minősége egyöntetűbbé válik, történelmi és építészeti értékei gazdagodnak, közösségi területei és közparkjai a városi élet minőségi javulásához nagymértékben hozzájárulnak. A város arculata egy fellendülő, de hagyományait tisztelő város hangulatát tükrözi.
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A településszerkezeti tervlap érzékelteti Szolnok térbeli jövőképét
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1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
1. A településfejlesztési céloknak komplex módon, ki kell terjedniük a települési rendszer minden szeletére. Azaz egy–egy komplex átfogó fejlesztési cél a település társadalmi, gazdasági, infrastrukturális,
és környezeti (táji, természeti és településkörnyezeti) rendszerében, mint részcélok összessége értelmezhető. Ennek megfelelően a településfejlesztési céloknak egy egymással összefüggő kettős
rendszerét kell felépíteni. Az átfogó komplex fejlesztési, azaz a vertikális célok áthatják a települési
rendszerek horizontális fejlesztési céljait. A kettős célrendszer áthatása teremti meg a fejlesztési célok
közötti kapcsolatokat és hatásokat.
Az ábrák a fejlesztési célok meghatározásának folyamatát mutatják be.

Az elemzésből, majd a diagnózisból
határozhatók meg a szükséges defenzív, illetve az offenzív célok. Ezek
egyeztetésével alakultak ki a szükséges
vertikális (komplex) fejlesztési célok,
melyek a horizontális célok mentén más
metszetet alkotva szintén egyesíthetők
és meghatározhatók.
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2. A fejlesztési céloknak a feltárt vizsgálatokra és elemzésekre kell támaszkodnia. Azaz,
-- a gyengeségek feltárása alapján diagnosztizálhatók a veszélyek, és a veszélyek elhárítására fogalmazhatók meg a defenzív fejlesztési célok.
-- az erősségek feltárása alapján diagnosztizálhatók a lehetőségek, és a lehetőségek kihasználására
irányulhatnak az offenzív fejlesztési célok.
A fenti feltárásnál és elemzésnél ugyancsak a település horizontális rendszerére kell vetíteni a megállapításokat, diagnózisok és a kitűzött célokat. Ezen keresztül lehet eljutni az 1. pont alatti kettős célrendszer felállításához.
3. A városfejlesztés alapvető célja, a lakosság életkörülményeinek javítása, azaz a lakosság szellemi
(kulturális, oktatási, hitéleti) és anyagi (ellátási, környezeti) színvonalának fenntartható módon (a természeti erőforrások megőrzésével) történő, minél teljesebb biztosítása.
4. A fejlesztési céloknak a népesség minden rétegére, csoportjára kiterjedően kell érvényesülniük, azaz
a céloknak biztosítaniuk kell az esélyegyenlőséget és a társadalmi szolidaritáson kell alapulniuk.
5. A fejlesztési céloknak irányulniuk kell:
-- a város népesség-összetételének egészséges változására,
-- a képzettségi szintek emelésére,
-- a gazdaság versenyképességének fokozására,
-- a turizmus fejlesztésére - a természeti erőforrások és természeti értékek kihasználásával,
-- a foglalkoztatottság bővítésére, figyelemmel a különböző képzettségi szintekre,
-- a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítésére;
-- az ellátó intézményi kapacitások növelésére,
-- a fenntartható közlekedés elősegítésére,
-- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra,
-- a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítésére,
-- a fenntartható közlekedésre,
-- a természeti értékek megőrzésére és fenntarthatóságára,
-- a városi környezet javítására,
-- a hátrányos helyzetű városi területek fizikai, gazdasági és szellemi megújítására,
-- a települési értékek megőrzésére és fenntarthatóságára,
-- a megújuló energiaforrások használatának fokozására és az alacsony széndioxid kibocsátásra való
áttérés elősegítésére,
-- a városi biztonság fokozására.
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6. A fejlesztési célok kitűzésénél figyelembe kell venni a Szolnoki kistérség, illetve az azon kívüli vonzáskörbe tartozó települések igényeit és együttműködését is.
7. A fejlesztési célok kitűzésénél figyelembe kell venni a Tisza-térség Integrált Területfejlesztési és Vízgazdálkodási Terve szerint meghatározott árvízvédelmi, agrárgazdasági, környezetvédelmi fejlesztési
irányokat.
8. A városfejlesztés céljai csak akkor lesznek hatékonyan megvalósíthatók, ha azok széleskörű társadalmi összefogásra, aktív partnerségi viszonyra épülnek. Ennek érdekében a problémák feltérképezésénél és az ezekre adandó válaszoknál minél több észrevételnek és kezdeményezésnek kell érvényesülnie.
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2. SZOLNOK FEJLESZTÉSI CÉLJAI
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2.1. A VÁROS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Alapvető célkitűzés, hogy a Szolnokon élők életkörülményei:
 a megélhetési viszonyok,
 a városi élet körülményei,
o a komfortosság,
o az esztétikai minőség,
o az egészséges környezeti feltételek
a fejlesztési erőforrások felélése nélkül, jelentősen és fenntartható módon javuljanak
Speciális célkitűzések:
• a város logisztikai és szellemi potenciáljának,
• környezeti értékeinek, hagyományainak
olyan megőrzése, fejlesztése, amely
• Szolnok regionális szerepköre megerősödésének, fejlődésének meghatározó és tartós erőforrásává válhat.
2.1.1 V1 vertikális cél: Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
Szolnok népességcsökkenése rohamossá vált, az utóbbi tíz évben 7%-os volt, messze meghaladta az
országos átlagot. A város természetes szaporulata és vándorlási egyenlege egyaránt negatív. Igen kedvezőtlen, hogy a vándorlási veszteség nagyobb a természetes népességcsökkenés mértékénél, így ez a
népességfogyás elsődleges oka. Ezért a város népességmegtartó és népességvonzó erejét jelentősen
és sürgősen növelni kell.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha a népesség további csökkenése nem akadályozható meg, vagy jelentősen nem mérsékelhető, a
gazdaság fejlődése megáll, az életkörülmények romlani fognak, az elvándorlás még jobban felgyorsul,
-- ha a munkaképes lakosság egyre inkább csökken, annak hatása a gazdaságra és a települési kötődésre is negatívan fog hatni,
-- ha a hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegek életkörülményein nem sikerül javítani, a lakosságon belül egyre nagyobb arányt fog képviselni az átlagtól elmaradt helyzetű népesség, ami egyre súlyosabb gazdasági, társadalmi, környezeti hatással fog járni,
-- ha nem csökkenthető az alacsony iskolázottság, a gazdaság számára szükséges képzett munkaerő
hiánya a gazdaság fejlődésének gátja lesz,
-- ha nem sikerül új munkahelyeket teremteni és a magas munkanélküliség fennmarad, az életkörülmények romlani fognak és az elvándorlás felerősödhet,
-- ha nem sikerül a levegőszennyezettséget mérsékelni, az átlagos élettartam tovább romlik és ennek
negatív hatása lesz.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi – a meglevő erősségekre
alapozható - lehetőségek kínálkoznak, melyek kihasználása szükséges:
-- a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az országos átlag feletti, ha ez a tendencia megmarad,
a helyi gazdaság egyre több magas képzettséget igénylő gazdasági tevékenységet tud befogadni, a
város egyre jobban megyén túlmutató szellemi központtá válhat és a városi kötődés erősödhet.
-- az egy dolgozóra jutó adóköteles jövedelem térségi összehasonlításban is kedvező. Ha ez fenntartható, lehetőség nyílik arra, hogy a jövedelmi viszonyok városi összehasonlításban is versenyképesek
maradjanak. Ennek hatására Szolnok népességmegtartó képessége stabilizálható, a jelenlegi elvándorlási tendencia fékezhető vagy megfordítható.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V1 vertikális fejlesztési célt: A népességmegtartó képesség javítását és a városi
kötődés erősítésének szükségességét.

b) A részcélok meghatározása
A városi kötődés erősítése, a népesség helyben tartása és a szaporulat növelése elsősorban:
 a foglalkoztatási lehetőségek bővítésével, a biztos megélhetési lehetőségek megteremtésével,
 a környezetminőség javításával, a szennyezések kiküszöbölésével, az életkörülmények jobbításával,
 az „élhető” város megteremtésével,
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 a városi szolgáltatások és rekreációs/kulturális lehetőségek körének bővítésével,
 a lakhatási lehetőségek javításával, a letelepedés segítésével, a lakáshoz jutás könnyítésével,
 az identitástudat és a városhoz kötődés fokozásával,
 a gyermekvállalás önkormányzati/városi támogatásával,
 a civil szervezetek erősítésével és a közügyekbe való intenzívebb bevonásával,
 a lakosság széles körű folyamatos továbbképzésével, tudásuk piacképességének emelésével
lehetséges.
Hívó szavak: munkalehetőségek széles fajtaválasztékának elősegítése és számbeli növelése, új foglalkoztatási módok (pl. részmunkaidő, otthoni munkavégzés, távmunka) általánosabbá tétele, egészséges
és élhető városi környezet biztosítása, a „Családbarát Szolnok” program megvalósítása, szabadidős és
kulturális programkínálatok gazdagítása, közbiztonság és társadalmi szolidaritás erősítése, a lakáshoz
jutás támogatása, a tanulási lehetőségek bővítése, a felnőttoktatás szélesebb körű elterjesztése a munkaerő piacképességének fokozása érdekében, az identitástudat erősítése, az intelligens város program
bevezetése, a civil szervezetek ösztönzése és nagyobb mértékű bevonása a városi/társadalmi problémák megoldásába.
-- 1. részcél: A foglalkoztatási lehetőségek bővítése . Ehhez szükséges:
 munkahelyek számának és minőségi választékának növelése a különböző képességű és tudásszintű, valamint a férfi és női munkaerő számára egyaránt,
 a társadalmi igényekhez illeszkedő foglalkoztatási formák (részmunkaidő, rugalmas munkaidő,
otthondolgozás) szélesebb körű elterjesztése,
 a foglalkoztatási lehetőségek javításához, a változó munkaerő igényekhez igazodó képzések, tovább/átképzések folyamatos fenntartása, a középfokú képzések és szakképzés erősítése, a felsőoktatási kínálat bővítése, felnőttoktatás bővítése és az élethosszig való tanulás általánosan elfogadottá tétele, a kurzusok tartalmának a foglalkoztatókkal, munkaadókkal egyeztetése, az önkormányzati és foglalkoztatói képzések összehangolása, a felnőttoktatás egy részének ill. pályakezdők betanításának, speciális munkaismereteik megszerzésének cégeknél való lebonyolítása,
 a kezdő vállalkozók módszertani, képzési és fizikai támogatása: a vállalkozói ismeretek tanítása,
az induló vállalkozások figyelemmel kísérése, pénzügyi és jogi tanácsadási háttér rendelkezésre
bocsátása, kedvező/támogatott bérleti viszonyok között telephely vagy épület, esetleg inkubátorház biztosítása.
-- 2. részcél: A környezetminőség javítása. Ehhez az alábbiak szükségesek:
 a légszennyezettség csökkentése, fásítások, erdősítések végrehajtása a kiemelkedően magas
számú légúti megbetegedések mérséklése érdekében,
 a klímaváltozás hatásainak csökkentése, városi mikroklíma-javítási programok elindítása, a belvárosi hősziget kialakulásának megelőzése - árnyékoló szerkezetekkel, növényzettel -, a zöldfelületek területi növelése, funkcionális és esztétikai fejlesztése valamint összefüggő rendszerré
alakítása, a vízfelületek és vizes élőhelyek nagyságának növelése, aktívabb bevonása a városi
életbe, medencék, szökőkutak, párakapuk elhelyezése a gyalogos tereken,
 a közösségi és kerékpáros közlekedés rendszerbe szervezésével, elkerülő utak építésével a
közúti forgalom mérséklése, a környezeti terhelések csökkentése,
 összefüggő gyalogos tér- és úthálózati rendszer kialakítása a sűrűn beépített városrészekben és
a Tisza-parthoz ill. szabadidős területekhez, parkokhoz kapcsolódva,
 a városkép javítása, közterek rendezettségének fokozása.
-- 3. részcél: A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése. Ennek összetevői:
 a közbiztonság fokozása,
 a társadalmi szolidaritás és az összetartozás erősítése, a társadalmi különbségek és ellentétek
mérséklése,
 az esélyegyenlőség biztosítása valamennyi érintett népesség réteg (idős lakosság, kisebbségek, fogyatékkal élők, nemek) esetében, a társadalmi problémák eredményesebb kezelése,
 a civil részvétel és az értelmes/hasznos önkéntes munkavégzés lehetőségeinek bővítése,
 az intelligens város programban körvonalazott városi közszolgáltatások és működtetés (mobil
parkolási/fizetési és információs rendszerek, helyi kártyahasználati rendszer, városi közösségi
kerékpárkölcsönzés rendszere, stb.) megvalósítása,
-- 4. részcél: A városi szolgáltatások körének szélesítése, a választék gazdagítása, a minőség emelése az
intelligens város program keretén belül és a humán intézményhálózat fejlesztésével:
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1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése
5. a lakhatási lehetőségek javítása
6. az identitástudat fokozása
Összes érintettség
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G. Kertváros, Szandaszőlős. Alcsi-sziget

F. Déli városrész

E. Nyugati városrész

C. Alcsi városrész

A. Belváros

B. Tiszaliget, Szandai
rétek

V1 A népesség megtartó képesség fokozása, a városi kötődés erősítése

D. Széchenyi városrész

a szociális és egészségügyi hálózat minőségi javítása, választék-kínálatának és kapacitásának
bővítése - különös tekintettel az idős-ellátással kapcsolatos - fokozatosan növekvő igényre, a
hozzáférés mindenki számára elérhetővé tétele, a prevenció erősítése minden téren,
 a gyermekjóléti intézmények és az oktatási rendszer működtetési javítása és szükség szerinti
kapacitásbővítése,
 a kulturális élet élénkítése, szabadidős programkínálat javítása, a „Családbarát Szolnok” program ide vonatkozó terveinek megvalósítása, célzott ifjúsági programcsomag(ok) összeállítása
(a drog-prevenciótól, az iskolán túli tanulási lehetőségek választékától a szabadidős programkínálat bővítéséig és a közéletbe bevonásig),
 a sportolási lehetőségek és sportprogramok kínálatának szélesítése a városi lakosság és a turizmus számára egyaránt, a rekreációs lehetőségek bővítése.
-- 5. részcél: A lakhatási lehetőségek javítása, a letelepedés segítése, a lakáshoz jutás könnyítése:
 a fiatalok városban maradásának támogatása a lakáshoz jutás önkormányzati segítése,
 a kifelé irányuló népességvonzás fokozása a foglalkoztatási és a (felső)oktatási lehetőségek
bővítésével, a betelepedési támogatásokkal,
 szociális, tanulmányi és tehetséggondozó ösztöndíjrendszerek folytatása, erősítése (l. Bursa
Hungarica), a továbbtanulók városba visszacsalogatása (l. „Szolnok hazavár” program).
-- 6. részcél: Az identitástudat fokozása:
 helytörténeti és kulturális értékek általánosan ismertté tétele, a helyi öntudat és büszkeség fokozása, városvédő és hagyományőrző körök támogatása, a szolnoki értékvédelemben és kulturális
turizmusban közreműködésük igénybe vétele,
 az örökségvédelem hatékonyságának javítása, a védett épületek szerepének növelése, hasznosítottságuk fokozása, közfunkciókba és idegenforgalomba bevonása.
c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként
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Az ábra a fejlesztési részcélok
városrészenkénti halmozódását
érzékelteti.
Az ábrán látható, hogy a népességmegtartó képesség javítása
érdekében mely városrészek az
elsődleges célterültek. (a Belváros, az Alcsi városrész, a Széchenyi városrész és Szandaszőlős) Alcsi sziget ebből a
szempontból nem célterület csak
azért azonos színű Szandaszőlőssel, mert a G városrészbe
tartozik.

Megjegyezzük, hogy a részcélok
természetesen nem azonos súlyúak
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2.1.2 V2 vertikális cél: Esélyegyenlőség javítása
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- az idős népesség arányának gyors növekedésével nem tud lépést tartani a gondozó hálózat bővítése,
ill. ez jelentős többletterhet jelent a város számára,
-- ha nem sikerül felszámolni a leszakadó társadalmi csoportok fizikai és társadalmi szegregációját, a
probléma egyre súlyosabbá válhat, mely folyamatok egyre nehezebben lesznek visszafordíthatók,
-- fennmarad a nők hátrányosabb foglalkoztatási és társadalmi helyzete, alacsony közéleti részvétele,
-- ha a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos hiányosságokat nem sikerül felszámolni és a társadalmi szolidaritás alacsony, annak más területeken is negatív hatásai lesznek és ezen negatív hatások az emberek
közötti kapcsolatokban, a társadalmi feszültségek fokozódásában és a városhoz való kötődés csökkenésében is jelentkezhetnek,
-- ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma növekedni fog, vagy a velük való speciális gondozás, törődés eredménytelen lesz, a szegregációs hatások felerősödhetnek, a társadalmi és gazdasági feszültségek növekedhetnek, a munkaerőpiacon további problémák jelentkezhetnek.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi – az erősségekből levezethető - lehetőségek kínálkoznak, melyek kihasználása szükséges:
-- Az időskor értelmes és hasznos eltöltése lehetőséget ad a nyugdíjasok aktívabb bekapcsolására az
önkéntes munkákba és a városi közös ügyekben való részvételre,
-- A hátrányos helyzetű, leszakadó népességi rétegek esélyegyenlőségének javítása érdekében a joghatályos IVS akcióterületei között is szerepel életkörülményeiket javító program. Ennek megvalósítása
által biztosított lehetőség, hogy sikerül életkörülményeiket, munkaellátottságukat, jövedelemviszonyaikat, lakáskörülményeiket, iskolázottságuk szintjét jelentősen javítani, és ezzel a társadalmi feszültségeket enyhíteni. Hatására közösségi aktivitásuk is növekedhet, aktív részesévé válnak a város felemelkedését segítő törekvéseknek.
-- A nemek esélyegyenlőségének javításával és a „Családbarát Szolnok” program megvalósításával lehetőség nyílik arra, hogy a nők helyzetén javítani lehessen. Ezzel a családok stabilitása is növekedni
fog, a vitalitási index is javulhat.
-- A fogyatékosokkal kapcsolatos lehetőség, hogy sikerül a társadalom szolidaritási szintjét fejleszteni,
és ennek következményeként eredményesebbé válik a társadalmi beilleszkedés, hatékonyabb lesz a
fogyatékosok fejlesztése, gondozása, foglalkozatási arányuk emelkedik, életkörülményeik javulnak.
Ennek eredményeként jelentős részük alkalmassá válik az öngondoskodásra, így a város társadalmának mainál aktívabb tagjai lehetnek.
-- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lehetőségei azáltal növekedhetnek, hogy hátrányaikat, lemaradásukat tudatos segítő munkával enyhíteni vagy megszűntetni lehet. Ha ez a támogatás eredményes, ezek a tanulók felnőtt korukra a város fejlődésén, felvirágoztatásán munkálkodó közösség
hasznos tagjai lesznek.
-- A megváltozott munkaképességűek számára sikerül több munkahelyet és rugalmasabb munkavégzést
biztosítani, így foglalkoztatási arányuk növekszik.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V2 vertikális fejlesztési célt: Az esélyegyenlőség javítását.

b) A részcélok meghatározása
Az esélyegyenlőség javításának, a társadalmi kohézió erősítésének hosszú távú tennivalói több népességcsoportra terjednek ki. Az alábbi területeken szükséges az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt javítani:
 az idős lakosság esélyegyenlősége és gondozása,
 a szegregált, hátrányos helyzetű, leszakadó népesség esélyeinek növelése,
 a fogyatékkal élők esélyegyenlősége (valamennyi fogyatékossági típusra kiterjedően),
 a nemek esélyegyenlősége,
 az oktatási esélyegyenlőség,
 az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés azonos esélyei,
 a lakhatási esélyegyenlőség,
 a foglalkoztatási esélyegyenlőség.
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Ez a felsorolás egyben az esélyegyenlőség megteremtésének programjában a részcélokat is meghatározza. Az önkormányzat mellett a civil- és nonprofit szervezetek, valamint az egyházak szerepe is jelentős, elsősorban az idősek, a romák és a fogyatékosok társadalomba integrálásában, valamint a többségi
társadalom ezzel kapcsolatos szemléletformálásában. Az egyéni iskolai vagy fejlesztő mentorprogramokban, család-mentorálásban, de az ápoló-gondozó munkában és a kulturális-szabadidős programokban is nagy szerepet vállalhatnak a civil szervezetek vagy egyházak által megszervezett önkéntes segítők.
-- 1. részcél: Az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése (részben kistérségi
hatáskörrel)

Az idősekkel kapcsolatosan kétirányú gondolkodásra van szükség:
 az aktív öregkor lehetőségeinek megteremtése, a nyugdíjasok társadalomban tartása, elszigetelődésének megelőzése, társadalmi hasznosságának megőrzése, sőt erősítése, önkéntes
munkába való bevonása, ezzel önbecsülésük és öntudatuk fokozása,
 a gondozásra szoruló idősek ápolásának, szociális ellátásának biztosítása.
Mindkét irányú ellátás fejlesztésébe és működtetésébe bevonandók az egyházi és civil szervezetek,
tág tere nyílik az önkéntes segítők munkájának is.
Hívó szavak: hasznosság, aktív életlehetőségek, egészség, szórakozás, biztonságérzet,
(ön)gondoskodás
 Aktív öregkor program
o Önkéntes munkába való bevonás, ehhez szervezetek létrehozása (pl. oktatási mentor
program, „otthon segítünk” mozgalom, kórházi „társalkodó”, „pót-nagyszülő”, jótékonysági
üzlethálózat kialakítása, idősgondozásban való részvétel, kulturális szervezetekben és turisztikában végezhető önkéntes munkák, stb.)
o 60+ programok indítása komplex tartalommal,
o Helytörténeti, helyi kulturális szervezetekbe való bevonás (gyűjtés/adakozás, történeti feldolgozás, előadások, foglalkozások tartása, teremőr, ismeretterjesztő tevékenység)
o Egészségmegőrző, életmód programok szervezése (meghatározott időben ingyenes
uszodahasználat, kímélő torna tanfolyamok, nordic walking, nyugdíjas túrák), és nyugdíjas kulturális körök (nagyi népdalkör, nyugdíjas tánckör, amatőr zenészek klubja, nyugdíjas filmklub, irodalmi kör, csipkeverő-kör, kötőklub, tortadíszítők köre, stb.)
(ön)szervezése, rendszeresen ismétlődő kulturális programok megrendezése,
 Napközbeni idősellátás
o Házi segítségnyújtás a város valamennyi területén
o A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás keretei között az éppen segítségre szorulók eseti gondozásával,
o Idősek klubjainak több városrészben levő hálózata programot is ad és a napi ellátásról
(étkeztetés) is gondoskodik, a társadalmi elszigetelődés elkerülése érdekében önkéntesek és (kedvezményekkel) fiatalok bevonása a foglalkoztatásba/szórakoztatásba,
 Bentlakásos, intézeti/nyugdíjasházi idősgondozás
o az idősek ellátását biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézményhálózat mennyiségi és
minőségi fejlesztése,
o az idősek ápolását, gondozását biztosító szakosított intézmények Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása keretén belüli működtetése lehetővé teszi az agglomerálódó településeken élők ellátását, esélyegyenlőségük javítását is,
o „idősek szállodája” a családban gondozott idősek átmeneti ellátása (a család távolléte
alatti időszakra),
o öngondoskodó idősellátás keretében nyugdíjas házak, idősek lakóparkja fenntartása
nonprofit vállalkozási formában, önálló lakrészekkel, de szervezett programokkal, napközbeni egészségügyi felügyelettel, házi szolgáltatásokkal és étkeztetéssel,
-- 2. részcél: A hátrányos helyzetű, leszakadó népességi rétegek integrációja

Hívó szavak: képzés, foglalkoztatás, esélyjavítás, értékmegőrzés
 iskolai felzárkóztatás és tehetséggondozás (iskolai mentor program)
o el kell indítani – a nagyrészt önkéntes munkán alapuló, civil szerveződésben (is) megvalósítható – iskolai mentor-programot, melynek keretében (friss, értelmiségi) nyugdíjasok
egyénileg foglalkoznak olyan gyerekekkel, akik az iskolai oktatásból „kilógnak.” Az egyéni
foglalkozás egyaránt irányulhat tehetséggondozásra vagy a lemaradók felzárkóztatására,
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a jelentősebb számú roma tanulót oktató iskolákban el kell érni, hogy roma származású,
illetve romológus szakképzettséggel rendelkező szociális munkást, pedagógust vagy
szabadidő szervezőt alkalmazzanak,
o a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók számára szervezett Arany János Tehetséggondozó Programot a Varga Katalin Gimnázium és Szolnok Városi Kollégium együttműködésével továbbra is folytatni kell,
o a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programját továbbra is folytatni kell a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, a tehetséggondozás, drog-prevenció és mentálhigiénés gondoskodás érdekében, a támogató szakiskolai ösztöndíj rendszert fenn kell tartani, az igények/lehetőségek
szerint bővíteni,
o a Tücsök utcában megépült közösségi házban felsőoktatási felvételire előkészítő kurzusok, tanfolyamok indítása,
o a hátrányos helyzetű tanulók felsőfokú képzésbe történő bejutásának és részvételének
segítése céljából érettségire felkészítő képzések szervezése az e téren tapasztalattal
rendelkező oktatási intézmények bevonásával és személyre szabott mentor rendszer kialakításával,
családi kríziskezelő, egyedi család-mentorálás
o rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítása és működtetése a Kisebbségi Jogvédő Egyesület szakmai potenciájával összehangolva,
o család-mentor szolgálat beindítása (ugyancsak nagyrészt önkéntes munka keretében) az
egyedi problémák kezelésének elősegítésére, az „otthon segítünk” mozgalom elindítása,
o gyermekek átmeneti otthonának kialakítása olyan családban élő gyermekek számára,
akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, valamint akik a család életvezetési
nehézségei miatt veszélyeztetettek,
felnőttképzés (a Tücsök utcai közösségi ház oktatási profilja)
o a közösségi házban rendszeresen ismétlődő, a munkaerőpiaci igények szerinti felnőttoktatási tanfolyamok indítása,
o alapfokú számítástechnikai kurzusok szervezése,
o vállalkozói készségek/ismeretek fejlesztésére irányuló tanfolyamok rendszeressé tétele,
foglalkoztatási antiszegregációs program
o a Tücsök - Hangya utcák környéki népesség foglalkoztatása érdekében munkahelyek teremtése a Thököly úti laktanya barnamezős rehabilitálásával,
o a foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi prioritásokkal:
 roma szervezetek felelősségvállalása a roma lakosság mozgósításában, a programban való bennmaradás biztosításában,
 roma civil szervezetek megerősítése, mentori (segítő) hálózatának kialakítása,
 a helyi fejlesztéseknél a munkaintenzív szektorok bővítése,
o a vállalkozóvá válás segítése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ eszközrendszerének felhasználásával, a vállalkozni szándékozóknak tájékoztatók, szaktanácsadás biztosítása, a kezdő vállalkozások figyelemmel kísérése, folyamatos tanácsadás biztosítása,
o a munkaerőpiaci integrációt támogató pályázati lehetőségek összegyűjtése, közismertté,
hozzáférhetővé tétele, pályázati segítségnyújtás biztosítása
a lakáskörülmények javítása
o egyes szegregált telepek rehabilitációjához, a már nem rehabilitálható állapotúak felszámolásához kapcsolódó tervezési folyamat elindítása,
o a szociális lakásépítések finanszírozásához kapcsolódó pályázati lehetőségek feltárása,
a finanszírozási feltételrendszer kidolgozása
o a Széchenyi lakótelep negyedik üteme helyén új lakásépítési terület beindítása, melyen a
vállalkozói alapon épülő lakások között az önkormányzati tulajdonú telkeken szociális lakásépítés valósítandó meg, esetleg a terület beépítésének lehetőségéért a vállalkozó a
bontandó lakások pótlásáról való gondoskodásra ösztönözhető.
o A Törteli út és Tüzér/Üteg utca környéki telepek fokozatos felszámolása, a város más területein önkormányzati bérlakásokkal a jobb lakhatási lehetőségek megteremtése.
o
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a közszolgáltatásokhoz való azonos hozzáférési lehetőségek biztosítása
o a jelenleg részleges közművesítettségű, rehabilitálható állagú telepeken a teljes közműellátottság kiépítése;
o a Varjú utca környékén a közösségi intézményekkel való ellátottság biztosítása a Széchenyi lakótelepen és a 4. ütem tervezett beépítése során;
o a Thököly úti volt laktanyaterület átalakításával az intézményellátás javítása (eseménytér,
kereskedelem-bevásárló központ);
o a városban élő hátrányos helyzetű, leszakadó lakosság egészségi állapotának felmérésével egészségügyi állapot-térkép elkészítése, az eltérő demográfiai, életminőségi,
egészségi adatok alapján a hátrányos helyzetűek egészségjavító programjának elindítása.
kulturális hagyományok ápolása, megőrzése (közösségi ház kulturális programok, kulturális körök, szervezetek, szakkörök), többségi társadalom számára bemutatók, programok
o Szolnok városban a roma kultúra értékeinek és emlékeinek felmérése civil szervezetek
és aktivisták bevonásával, megfelelő védelme érdekében intézkedések tétele,
o Közösségi Ház működtetése a Tücsök utcában, önképző- és szakkörök indítása több
művészeti ágban (zene, ének, tánc, képzőművészet) különböző korosztályok számára.

-- 3. részcél: A fogyatékosok társadalmi integrálása (részben kistérségi hatáskörrel)

Szolnokon közel négyezer fogyatékkal élő lakos van, míg a teljes kistérségben számuk meghaladja a
hétezer főt. Mivel a fogyatékosok ellátása gyakran speciális igényekkel jár, a kistérség kisebb településein nem mindenhol biztosítható fejlesztő-gondozó létesítmények fenntartása. Emiatt sok tekintetben a
kistérségben lakó fogyatékkal élők ellátását is Szolnokom kell megoldani, így a városnak a saját igényeinél nagyobb kapacitásokkal kell rendelkeznie.
A fogyatékkal élők több mint 40 %-a 60 éven felüli, itt elsősorban ellátási igények jelentkeznek, melyeknek egy része az idősgondozásban (is) megoldható. A 0-14 éves, intenzív fejlesztést/oktatást
igénylő fogyatékkal élők aránya a kistérségi összes fogyatékkal élő 4,6%-a, összességében mintegy
330-350 fő. Ez az oktatási rendszernek jelent kiemelt feladatot. 10 % körül alakul a 15-29 éves -–
ugyancsak képzést igénylő -–fiatal korosztály, míg a 30-60 éves korúaknak (kb. 45%) elsősorban a
foglalkoztatás jelent gondot.
Míg az EU-ban a fogyatékkal élők 40 %-a dolgozik, Magyarországon ez az arány csupán 7-9 %. Ennek részben a fogyatékkal élők alacsony képzettségi szintje (is) oka lehet, amely közép és felsőfokú
végzetség tekintetében is messze elmarad a városi átlagtól, több mint fele e népesség csoportnak
csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A foglalkoztatási lehetőségeket a fogyatékosság típusa is jelentősen befolyásolja, így számba kell venni, hogy a fogyatékkal élők 43,6 %-a mozgássérült ill.
testi fogyatékos, 14,4%-a (a kistérségben cca. 940 fő) látássérült ill. vak, 10 %-a hallássérült, süketnéma vagy beszédzavarral küzd (cca. 700 fő). Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21 %
körüli.
Hívó szavak: képzés, esély-javítás, beilleszkedés, gondoskodás-ápolás
 speciális képzési rendszer:
o korai fejlesztő központ(ok) létrehozása valamennyi fogyatékos kisgyermek számára,
o óvodai és iskolai integrált oktatás biztosítása lehetőség szerint minél több fogyatékkal élő
gyermeknek, ehhez a szükséges szakemberháttér megteremtése az oktatási intézményekben,
o gyengénlátó és vak tanulók részére speciális eszközök biztosítása,
o a szinten tartó képzések biztosításának feladatát az egészségügy – oktatásügy - szociális
terület együttesen és egymással szorosan együttműködve vállalja fel,
o közhasznú tanfolyamok indítása a fogyatékkal élők munkaerő-piaci lehetőségeinek bővítése érdekében, felnőttképzések folyamatos biztosítása,




családgondozás, tájékoztatás, jogvédelem:
o a fogyatékkal élők jogvédelme, tanácsadó és jogsegélyszolgálat működtetése,
o fogyatékos gyermeket nevelő családok gondozást végző tagjainak szakmai képzése, a
szakszerű ellátás/fejlesztés módszereinek tanítása,
intézményi/intézeti ellátások, támogatások:
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a fogyatékkal élők nappali ellátórendszerének mennyiségi és minőségi fejlesztése, az ellátás kiterjesztése az érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élőkre is,
o az átmeneti ellátás biztosításának megteremtése a rászorultak részére,
o a fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteik szerinti ellátás nyújtása,
foglalkoztatási lehetőségek bővítése:
o a fogyatékkal élők és csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának, fejlesztési lehetőségeinek feltárása,
o több munkalehetőség biztosítása olyan cégeknél, ahol a csökkent munkaképességűek
egészséges munkatársakkal együtt dolgozhatnak, mert ez társadalmi szegregáltságukat
is enyhítené,
komplex akadálymentesítés:
o közterületek – minden fogyatékosság-fajtát figyelembe vevő – komplex akadálymentesítése,
o középületek, intézmények, közösségi közlekedés komplex akadálymentesítése,
o segítségnyújtás a lakóhely akadálymentesítéséhez,
a fogyatékosok társadalomba integrálása, össztársadalmi elfogadottságuk növelése:
o szemléletváltás elősegítése annak érdekében, hogy az egészségesek társadalma, a civil
és állami szervezetek egyaránt a fogyatékos emberek teljes társadalmi egyenrangúságát
biztosítsák,
o a társadalmi megismerés és empátia növelése, a fogyatékossággal élők “másságát” bemutató programok, interaktív kiállítások fogadása, megszervezése,
o egészségesekkel közös kulturális/kézműves/művészeti/sport fesztiválok, programok rendezése,
o









fogyatékkal élők közösségeinek szélesítése, működésük támogatása:
o sportolási lehetőségeik bővítése, speciális sportkörök, versenyek szervezése, tömegsport
rendezvényeken részvételi lehetőségük biztosítása,
o szórakozási lehetőségeik gazdagítása, a fogyatékkal élő fiataloknak rendszeres klubfoglalkozáshoz szükséges hely(ek) és lehetőségek biztosítása.

-- 4. részcél: A nemek esélyegyenlőségének fokozása

Elsősorban szemléletformálási kérdés, de a hozzá szükséges intézkedések, ösztönző/támogató rendszer, önkormányzati intézményhálózat kialakítása szervezési, fizikai létesítési, építési munkákkal is jár.
Hívó szavak: munkalehetőségek biztosításával a női foglalkoztatottsági ráta emelése, a családanyák
munkaerő-piaci esélyegyenlőségének megteremtése, családbarát intézményrendszer kialakítása, a
gyermekjóléti intézményhálózat minőségi- és kapacitásbővítése.
 a nők foglalkoztatási hátrányainak csökkentése, a női munkaerő bérezésének javítása, a gyesről, gyed-ről munkába visszatérés segítése átmeneti kedvezményekkel (alternatív módon az
apák számára is),
 a részmunkaidő, távmunka, otthon-dolgozás, rugalmas munkavégzés általánosabbá tétele,
családbarát munkahelyek kialakítása (férfiak számára is pl. apa-napok adásával),
 gyermekjóléti intézmények fejlesztése:
o a bölcsődei és óvodai kapacitás szükség szerinti növelése,
o a Családi Napközi hálózat fejlesztése, valamint speciális szolgáltatások bevezetése,
o a gyermekek napközbeni és átmeneti ellátásának fejlesztése kistérségi többcélú társulás
keretében, kiemelten a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona ellátási formákra,
 „Családbarát Szolnok”, családbarát programok, szolgáltatások és ellátórendszer kiépítése:
o gyermekbarát (gyermekjátszóval, gyerekfelügyelettel ellátott) intézmények és ügyfélszolgálatok, éttermek (magasított gyerekszékekkel és játszósarokkal), múzeumok (babakocsis bejárhatósággal, a múzeum témájához kapcsolódó játszószobával), az intézményekben gyerekmosdók mignon WC-vel és elérhető magasságú kézmosóval, pelenkázó asztallal, szoptatóhelyiség(ek) kialakítása,
o néhány órás átmeneti időszakra felügyeletet vállaló játszóházak, gyerekfoglalkoztatók,
önkormányzat vagy pedagógusok által szervezett baby-sitter szolgálat,
o gyerekprogramok baba kortól: pl. babakoncertek, ringatók, interaktív művészeti programok, tücsökzene, aprók tánca, stb.,
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gyesen, gyeden levők számára babákkal/kisgyerekekkel együtt látogatható kulturális és
sportkínálat kialakítása a kismamák elszigetelődésének megelőzésére: pl. „kismamamozi”(babákkal látogatható délelőtti előadások), baba-mama torna, babakocsis futás, babamasszázs, ismeretterjesztő előadás sorozatok pl. „beszélő babakezek”, stb.
 a nők közéleti szerepének erősítése, a civil szervezetekben való részvétel ösztönzése és segítése, önkormányzati testületben arányuk növelése,
 a szociális alapszolgáltatások és a közbiztonság fejlesztése, a nőket ért fizikai, mentális, nemi
erőszak megelőzése, az ilyen típusú erőszakot elszenvedő nők segítése.
o

-- 5. részcél: Az oktatási esélyegyenlőség biztosítása

Jelentős városrészi különbségek tapasztalhatók a népesség iskolai végzettsége szerint. Mivel a csak
általános iskolát végzettek magas aránya és a felsőfokú képzettségűek alacsony aránya ugyanazon
városrészekben (Hangya - Tücsök u. környéke, Pletykafalu, Partoskápolna, Déli városrészek) jellemző,
társadalmi térbeli szegregáció jelei mutatkoznak. Fontos – a népesség általános képzettségi szintjének
emelése mellett – a területi különbségek csökkentése is. Mivel Pletykafalu és Partoskápolna népessége elöregedőben van, az alacsony képzettség leginkább a magasabb vitalitási index-szel, fiatalabb népességgel rendelkező városrészekben jelent felzárkóztatási feladatokat.
Hívó szavak: képzettségbeli területi különbségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek iskolai felzárkóztatása, egyénre szóló mentorprogramok beindítása, a tehetséggondozási rendszer továbbfejlesztése, a támogató ösztöndíj rendszer fenntartása/bővítése, a hátrányos helyzetűek közép- és felsőfokú
továbbtanulásának (nem csak anyagi) támogatása,
 felzárkóztatás
o a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiemelt figyelemmel kísérése és szükség esetén egyéni oktatási-foglalkoztatási programok kidolgozása,
o a tanoda rendszer továbbfejlesztése,
o iskolai mentorrendszer beindítása az általános iskola első osztályától kezdve valamennyi
évfolyamon a felzárkóztatás elősegítése érdekében,
o a sajátos nevelési igényű tanulók diagnosztizálása, fejlesztése minél korábbi életkori szakaszban, számukra egyéni fejlesztési programok kidolgozása,
o a tanulási hátrányok kompenzálását felvállaló, 1 éves szakiskolai felzárkóztató képzés
támogatása a tanulók szakképzésbe történő sikeres bekapcsolása érdekében, a már működő tanulócsoportok mellett újak indítása,
o a hátrányos szociális helyzetű tanulók ösztöndíjjal támogatása (megfelelő saját tanulási
erőfeszítések és tanulmányi eredmény esetén)
 tehetséggondozás
o egyénre szabott tehetséggondozó mentorprogramok bevezetése,
o a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására az Arany János Tehetséggondozó Program további – szükség szerint kibővített – működtetése, az ösztöndíjasok folyamatos figyelemmel kísérése, mentorálása,
o felsőoktatási ösztöndíj fenntartása a felsőoktatásban tovább tanuló, tehetséges, szociálisan rászoruló szolnoki diákok számára - város népességmegtartó erejének fokozása érdekében is, az ösztöndíj támogatással tanuló fiatalok visszatérésének segítése,
-- 6. részcél: Az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása

A szolnoki népesség egészségi állapota nem tartozik az országos élvonalba, a várható élettartam több
évvel rövidebb a hazai átlagnál. Különösen igaz ez a szociálisan hátrányos társadalmi rétegekre, mivel
a szegregátumokban élők várható élettartama majdnem tíz évvel marad el a városi átlagtól. Így az
egész városban javítani kell az egészségben eltölthető élettartam hosszát, kiemelt figyelmet szükséges fordítani a hátrányos helyzetű népességi rétegek egészségvédelmére, ill. gyógyítására.
Hívó szavak: az egészségtudatosság fokozása a teljes népesség körében, az egészségügy hatékonyságának javítása a hátrányos helyzetű városrészekben, prevenciós és szűrőprogramok általánossá tétele, egészséges környezet biztosítása, a higiénés viszonyok javítása, a légszennyezettség mérséklése
 Az orvosi rendelők és műszerek korszerűsítésének támogatása, a szociálisan hátrányos térségekben kiemelt figyelemmel, hogy a kevésbé egészségtudatos népességcsoportok számára
minél több vizsgálat helyben elvégezhető legyen,
 A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok prevenciós tevékenységének erősítése,
egészségmegőrző és életmód programok általánossá tétele az iskolákban és kulturális létesítJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

31

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

ményekben, egészségklubok indítása, egészség megőrzést célzó ismeretterjesztő előadások
rendszeressé tétele a közösségi- és nyugdíjas házakban, kedvezményes (beutaló nélküli és
nem munkanapra (pl. szombatra) szervezett) szűrőprogramok rendszeressé tétele a nem
szokványos egészségügyi szűrések területén is (pl. ér-ultrahang, audiológia, stb.)
 Az alapellátást biztosító orvosok és az önkormányzat kapcsolatának és támogatásának erősítése a hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékosok egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében.
 hoszpisz szolgálat bevezetése, hoszpisz otthon létesítése egészségügyi és egyházi részvétellel.
-- 7. részcél: A lakhatási esélyegyenlőség megteremtése, az emberséges lakást lehetővé tevő humán fejlesztési programok bevezetése, végrehajtása

Az egyes városrészek között meglevő jelentős lakóminőségi különbségek csökkentése, a rossz lakókörnyezetek javítása vagy helyettük jobb lakáskörülmények biztosítása sok feladatot jelent a város
számára. A város érdeke az is, hogy a népességmegtartásért a fiatalokat Szolnokon tudja tartani, aminek ha nem is elégséges, de szükséges feltétele az első lakáshoz jutás esélyeinek biztosítása. Ugyancsak a népességcsökkenés fékezését szolgálja, ha a betelepülni szándékozóknak a város megkönnyíti
a lakáshoz jutást. Ennek egyik eszköze az önkormányzati bérlakásépítés, de egyéb támogatási módszerek is eredményesek lehetnek, így az itt felnőtt ifjú nemzedék helyben letelepedését segítheti elő az
önkormányzat kamatmentes kölcsöne a fiatalok lakásépítéséhez vagy lakásvásárlásához, esetleg az e
célra átadott önkormányzati telkekkel segíthető a városban maradás. Meggondolandó ezzel azonos
előnyök biztosítása a fiatal, munkaképes betelepedők számára is.
Hívó szavak: emberséges lakáskörülményeket mindenki számára, a helyben maradás és a betelepedés segítése/támogatása
 önkormányzati bérlakásépítésre Szolnokon szükség van, mert a jelenlegi lakásállomány mindössze 4,6 %-a (1 580 db) önkormányzati tulajdon. A legrászorultabb rétegek önerőből nem tudják megoldani lakhatásukat, ezért az önkormányzat segítségével/támogatásával kell megoldani
a lakásgondokat. A jelenleginél nagyobb önkormányzati lakásszám a lakás-mobilitást, a beköltözők fogadását és a fiatalom helyben letelepedését is elősegítheti. Az önkormányzati lakások
nem csak teljesen szociális lakások lehetnek, a bérlakás állomány egy része piaci vagy költségelvű rendszerben is bérbe adható. Önkormányzati lakásépítési területek Szolnokon a volt
Mester utcai laktanya területén és a Széchenyi lakótelep eredetileg tervezett 4. ütemének területén alakíthatók ki. Az önkormányzati lakásállomány a város különböző területein megüresedett, eladásra kínált lakások önkormányzat általi megvásárlásával is növelhető.
 a szegregátumok lakáshelyzete összehasonlíthatatlanul rosszabb a városi átlagnál. A rehabilitálható környezetű és épületállományú telep(ek) rehabilitálását, a teljes közművesítettség kiépítését már középtávon el kell érni és ehhez a szükséges anyagi fedezetet biztosítani kell, a Tücsök utca környékén folyamatban levő rehabilitációt középtávban be kell fejezni. Azon telepeket, ahol a környezet állapota, a szomszédos zavaró, szennyező terület-felhasználások, a magas talajvízszint és az épületek erősen leromlott, már nem rehabilitálható állaga a felújítást
nem teszi lehetővé, ott a fokozatos felszámolást kell elindítani (Törteli út és környéke, Üteg utcai telep). A bontandó lakások pótlását a város más részein kell megoldani vagy új önkormányzati bérlakások építésével, vagy meglevő üres lakások önkormányzati megvásárlásával.
Előnyös, ha a lakáspótlás több területen oszlik meg, ez segít elkerülni a szegregátumok újratermelődését.
 a városi fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése, ill. a betelepülők lakásproblémáinak
megoldása (a népesség megtartása érdekében) nem csak önkormányzati lakásépítéssel történhet. Az új lakásépítésnél kisebb önkormányzati költséggel, a lakáskeresők saját erejének
kihasználásával, a sajáterőhöz önkormányzati hozzájárulás, támogatás nyújtható a fiatalok lakásvásárlásakor, esetleg lakásépítésükhöz korlátozott összegű, vissza nem fizetendő városi
hozzájárulás vagy meghatározott összegig kamatmentes önkormányzati kölcsönök nyújtása is
a támogatás eszköze lehet.
-- 8. részcél: A foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása

A szociálisan hátrányos rétegek foglalkoztatási lehetőségeinek javítása a róluk szóló esélyegyenlőségi
pontban, a nők foglalkoztatási esélyeinek növelése a nők esélyegyenlőségéről szóló pontban, a fogyatékkal élők foglalkoztatási problémáinak enyhítési javaslatai a fogyatékos esélyegyenlőségi pontban
találhatók. Itt az alacsonyan képzettek foglalkoztatási lehetőségeinek javítási javaslatai, valamint az
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G. Kertváros,
Szandaszőlős.
Alcsi-sziget

A. Belváros
1. hátrányos helyzetűek integrációja
2. fogyatékkal élők integrálása
3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás
növekvő igényének kielégítése
4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
6. az egészségügyi és szociális ellátásban az
esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása
Összes érintettség

F. Déli városrész

E. Nyugati városrész

X
X
X

B. Tiszaliget,
Szandai-rétek

D. Széchenyi városrész

V2 Az esélyegyenlőség javítása

C. Alcsi városrész

életkoruk miatt a munkaerőpiacról való kieséssel veszélyeztetettek probléma megoldási lehetőségei
találhatók, melyek kétirányúak:
 felzárkóztatás, képzéssel a tudásszint emelése; emellett
 az alacsonyan kvalifikáltak által betölthető munkahelyek számának növelése. A koruk miatt veszélyeztetettek alkalmazását önkormányzati támogatási rendszerrel (pl. iparűzési adókedvezményekkel) lehet a munkáltatóknál ösztönözni. A módszerek együttes alkalmazása lehet a
legeredményesebb.
Hívó szavak: képzés, oktatás, informatikai ismeretek fejlesztése, alacsonyabban kvalifikált munkaerő
foglalkoztatására is alkalmas munkahelyek létesítésének támogatása, a nyugdíj előtti korosztály foglalkoztatásának kedvezményezése.
 oktatás, képzés, képességek fejlesztése
o a munkaerőigények változásának megfelelő képzések, felnőttoktatás folyamatos fenntartása a foglalkoztatókkal közös szervezésben és velük egyeztetett tartalmi igényekkel,
o munkaerő-piaci reszocializáció, felkészítő programok, a tranzit foglalkoztatás megszervezése civil szervezetek és cégek bevonásával,
o önfoglalkoztatási és vállalkozói képességek fejlesztése, vállalkozás indítására való felkészítés, tanácsadás pénzügyi- és jogsegélyszolgálat, kezdő vállalkozások folyamatos
nyomon követése, hátrányos helyzetű népességből vállalkozók inkubálása (kedvezményes bérleti díjú telephely és helyiség biztosítása).
 alacsonyan kvalifikált munkaerő számára munkahelyek létesítése
o az ilyen jellegű munkahelyek létrehozásának támogatása,
o a szociális foglalkoztatás bővítése,
 pályakezdők és az 50+ korosztály foglalkoztatásának támogatása
o a foglalkoztatási támogatások önkormányzati kedvezményekkel kiszélesítése,
o speciális képzések indítása a termelési gyakorlat megszerzéséért, ill. a meglevő tudás
korszerűsítéséért, továbbfejlesztéséért, beleértve a - szakmai ismereteken túl - az
idegennyelvi és informatikai készségeket is.
c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként
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Az ábra a részfejlesztési célok
városrészenkénti halmozódását
érzékelteti.
Az esélyegyenlőség javítása
szempontjából elsődleges célterületek a Belváros, az Alcsi városrész, a Széchenyi városrész, a
Nyugati és a Déli városrészek.

Megjegyezzük, hogy a részcélok
természetesen nem azonos súlyúak
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2.1.3 V3 vertikális cél: Munkahelyteremtés és a gazdaság versenyképességének növelése
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
Szolnok gazdasága a rendszerváltás után gyökeresen megváltozott. A korábbi üzemek közül több nagyüzem bezárt (pl. cukorgyár), csökkent a (mezőgazdasági)gépgyártási kapacitás. Továbbra is jelen van
viszont az élelmiszeripar, a papírgyártás, a vegyipar, a vasúti járműipar és a gyógyszergyártás. Jelentősen megváltozott a gazdaság ágazati összetétele, nagymértékben növekedett a tercier szektor, ezen
belül a kereskedelem szerepe. A 2008-as gazdasági válság azonban megállította, sőt megfordította a
2000-es évek elejének fejlődését. Csökkent a működő vállalkozások száma, visszaesett a foglalkoztatás, nőtt a munkanélküliség, radikálisan csökkent a vasúton szállított árumennyiség és ezáltal a logisztikai lehetőségek kihasználtsága. Sajnálatos módon a tendenciák javulása az utóbbi években is csak aligalig tapasztalható, miközben más térségek – mint pl. Kecskemét és környéke – válságból kilábalása és
fejlődése újból megindult. Az utóbbi években a város – a gazdasági vonzerő fokozása érdekében - előkészített ipari parki területekkel várja az ipari-logisztikai befektetőket. A gazdaságon belül a turizmus is
kevésbé fejlett, mint adottságai alapján lehetne, de a (térségi) idegenforgalomi fejlesztésekkel önálló
(V7) fejezet foglalkozik.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása defenzív (veszély elhárító) fejlesztésekkel lehetséges:
-- Ha nem növelhető a tőkeerősebb, több munkahelyet biztosító nagyobb vállalkozások száma, az ipar és
építőipar a régiós átlagtól elmarad, a munkanélküliség mértéke aligha lesz jelentős mértékben javítható. Ezért: -- a tőkeerős gazdasági vállalkozások letelepedését ösztönözni kell,
-- vállalkozásbarát engedélyezési/közigazgatási adminisztrációt kell bevezetni és
-- a befektetői területi kínálatot folyamatosan fenn kell tartani, ehhez esetleg a megfelelő
helyen levő önkormányzati ingatlanvagyon egy része is hasznosítható,
-- egyéb ösztönzők (pl. önkormányzati adókedvezmények, bérleti díjmérséklések) bevezetésének lehetőségét meg kell vizsgálni,
-- a mezőgazdasági termékfeldolgozó ipar erősítését, helyi termék-brandek bevezetését
segítő támogatások rendszerét ki kell dolgozni,
-- a mezőgazdaság és feldolgozóipar, ill. a cégek egymás közötti együttműködését támogató rendszert kell bevezetni.
-- Ha a vállalkozói kedvet nem sikerül növelni, Szolnok lemaradása növekszik. Ezért:
-- a kis- és középvállalkozásokat támogatási hátterét meg kell teremteni (pl. bérleti-díjak
kedvezményei, gazdasági háttérszolgáltatói kör, jogi-, pénzügyi tanácsadói szolgáltatások bővítése)
-- Ha Szolnok mezőgazdasági feldolgozóipari szerepe tovább csökken, az a helyi munkahelyek számának
növelését hátráltatni fogja. Ezért:
-- a mezőgazdasági termékfeldolgozó ipari cégek betelepedését segítő támogatások kidolgozására lesz szükség, térségi szinten kell létrehozni az élelmiszeripari klasztert,
-- a mezőgazdasági termelőkkel való együttműködéseket ösztönözni kell,
-- segíteni szükséges a helyi/speciális élelmiszeripari termékek, brandek kialakítását és piacra jutását (szervezés, marketing, arculatépítés, termékbemutatók, őstermelői piacok
szervezése, házhozszállítási szolgáltatások bevezetése, közvetlen termelő-fogyasztó
kapcsolati háló kialakítása, kooperáció elősegítése, stb.)
-- a mezőgazdasági áruértékesítés, a speciális helyi árukínálat és a vendéglátás, turizmus
kapcsolatának szorosabbá tétele.
-- Ha a város nem tudja kihasználni a kutatás + fejlesztésben, a térségi együttműködésben (SzolnokKecskemét kapcsolatában, a Tiszai tájgazdálkodásban), a klímaváltozással kapcsolatos problémakörben kínálkozó és a Szolnoki Főiskola jelenlétében rejlő lehetőségeket, a megyei jogú városok közötti
versenyben lemaradhat. Ennek beláthatatlan negatív következményei lehetnek a munkahelyek számában, a képzettségi szintek alakulásában, végül a városi életkörülmények fejlesztésében. E témakör
– bár szoros kapcsolatban áll a gazdasággal – önállóan is taglalásra kerül a V6 fejezetben.
-- Ha nem sikerül az idegenforgalmi kínálatot jelentősen növelni, a termál- és egészségturizmus, az ökoés aktív-turizmus, valamint a kulturális turizmus kínálatát és kapacitását növelni, a régiók versenyében
a város hátrányba kerülhet. Ennek a foglalkoztatásban, a városban élők ellátottsági viszonyaiban, a
környezeti színvonalban, a helyi rekreációs szolgáltatásokban is negatív hatásai várhatók. A turizmus
– mint önálló gazdasági ág -. fejlesztése a V7 fejezetben olvasható.
-- Szolnok gazdasági versenyképesség növelésének alapvető feltétele a közlekedési elérhetőség és a
térségi települések közötti kapcsolatok javítása. Ha nem sikerül - minél előbb - a város külső közúti
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kapcsolatait javítani az M4 és M8 autópályák kiépítésével mind kelet-nyugati, mind észak-déli irányban, a gazdaság versenyképessége nehezen lesz növelhető, újabb jelentős innovatív gazdasági erő
aligha lesz betelepíthető. Ezért:
-- a város külső közlekedési kapcsolatainak javítása érdekében az M4 és M8 autópályák
mielőbbi megépítését szorgalmazni kell,
-- az autópálya bevezetések és a térségi úthálózat korszerűsítése elengedhetetlen.
-- Ha városi munkaerő képzettségi szintje nem növelhető, az új innovatív, fejlett technológiával rendelkező vállalkozásokra Szolnok nem tud kellő vonzást gyakorolni Ezért szükséges:
-- a Szolnoki Főiskola oktatási profiljainak gazdasági szempontú bővítése;
-- a közép szintű szakoktatás munkaerő-piaci keresletnek megfelelő összetételű bővítése
és minőségjavítása,
-- a felnőttoktatás általánosabbá tétele,
-- a nyelvtudás és informatikai ismeretek megszerzése és állandó fejlesztése.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, ebben a város koordináló
szerepének felvállalása,
-- a strukturált térségi és tematikus projektek, átfogó, komplex fejlesztési programok kialakításában és
megvalósításában aktív szerep felvállalása,
-- a gazdasági (járműipari, gépipari, mezőgazdasági/élelmiszeripari) klaszterekhez való csatlakozás,
-- a nagyszámú munkahelyet teremtő vállalkozások Szolnokra való betelepedésének ösztönzése mind a
magasan kvalifikáltak, mind az alacsonyan képzettek számára jelentős számú munkahely létesítése
érdekében; innovatív és korszerű technológiájú vállalkozások, valamint a jelentős élőmunkát igénylő
vállalkozások betelepedésének ösztönzése,
-- az egyéni-, kis- és középvállalkozások támogatása, kezdő vállalkozások és önfoglalkoztatók segítése,
-- vállalkozás-barát önkormányzati ügyintézés megerősítése,
-- telephelykínálat biztosítása (terület-előkészítés, infrastruktúra kiépítés, rendezési tervek készítése), az
önkormányzati ingatlanvagyon egy részének felhasználása a gazdasági telephelykínálat növelésére,
-- az információ-áramlásba a gazdasági szervezetek aktívabb bevonása, a köztük levő információs és
szervezeti/szervezési hálózati kapcsolatok szélesítése,
-- autópályák építésének szorgalmazása, az autópályák bevezető útjainak és a térségen belüli települések közötti úthálózat korszerűsítése,
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V3 vertikális célt: A munkahelyteremtés és a gazdaság versenyképességének növelését.

b) A részcélok meghatározása
-- 1. részcél: A Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koordináló szerep
felvállalása

Az EU 2014-2020. programidőszaki támogatásokból az olyan kiemelt növekedési zónák részére, mint
a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés, várhatóan többéves programkeret kerül jóváhagyásra. Ez
teszi lehetővé az átgondolt, logikailag egymásra épülő elemekből építkező komplex programok lebonyolítását. A térségi, ágazati kiemelt komplex program(ok) sikere az alábbi tényezőkön múlik:
-- megfelelő humánkapacitás rendelkezésre állása biztosított,
-- jól előkészített projekt javaslatok kidolgozása és fejlesztése,
-- a fejlesztési program céljaival való összhang és a kitűzött indikátor értékek teljesítése,
-- visszacsatolás, a megvalósítás közbeni monitoring, a lebonyolítási mechanizmus folyamatos aktualizálása a célok elérése érdekében.
A program területi kiterjedése Szolnok és Kecskemét megyei jogú várospár és a hozzájuk szorosan
kapcsolódó térségek, szélesebb értelemben esetleg a két megye területének további – a gazdaságfejlesztési programba bekapcsolódó – részei.
Ezen együttműködés tartalmának és szervezetének kialakításában, a gazdasági szervezetek bevonásában, a közös fejlesztési elképzelések kidolgozásában és ütemezett megvalósításában Szolnoknak - Kecskeméttel együtt – meghatározó, vezető szerepe van, amelyre fel kell készülni.
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-- 2. részcél: Klaszterek létrehozása és megerősítése

 Klaszter tag vállalkozások közös beruházásai keretében a klaszter tagvállalkozások együttműködve közös projekteket valósítanak meg. Ez vonatkozhat közös eszközbeszerzésre, a beszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc vagy know-how megvásárlására, telephely/épület építésre, átalakításra, bővítésre, technológiai fejlesztésekre, telekhatáron belüli infrastrukturális
feltételek megteremtésére is.
 Vállalkozói inkubátorházak létrehozása keretében új inkubátorházak építése vagy az ipari parkokban, ill. a város egyéb területein meglévő vállalkozói inkubátorházak továbbfejlesztése, az
inkubátorházi szolgáltatások bővítése, technológiai inkubátorházzá átminősítése, a meglévő
kapacitások növelése, ezáltal a vállalkozói környezet és az üzleti-innovációs infrastruktúra fejlesztése.
 Technológiai inkubátorházak fejlesztésével az üzleti környezet fejlesztése, a térségi innovációs
infrastruktúra megerősítése a cél, elsősorban a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek, mikro-,
kis- és középvállalatok számára magas szintű szolgáltatásokat nyújtó háttér biztosítása. Ennek
keretében új technológiai inkubátorház építése, a meglevők bővítése és a szolgáltatási kör bővítése is támogatható.
 Mikro-, kis- és középvállalkozások K+F+I projekjei támogatásának célja a természetes személyek piacképes, innovatív ötletei megvalósításának elősegítése. A piacképes öletek bevezetésének, piacra vitelének és a tőkebefektetés bevonási kompetenciák fejlesztésének támogatása, ezáltal további növekedésük elősegítése. Elsősorban a térségi együttműködésben kiemelt
ágazatok (járműipar, gépipar, a tájgazdálkodáshoz kapcsolódó speciálisan helyi mezőgazdasági-élelmiszeripari termékek) támogatása javasolható. Támogatható az innovatív projekt megvalósításához kapcsolódó eszköz, anyag, és immateriális javak beszerzése, az innovációs
termék/technológia/szolgáltatás fejlesztéséhez kötődő kutatás, fejlesztés, üzleti terv készítése.
-- 3. részcél: Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés

 Ipari parkok, iparterületek, logisztikai központok területi és infrastrukturális fejlesztése keretében az önkormányzati vagy vállalkozói iparterületek, ipari parkok és logisztikai területek közműveinek és közlekedési infrastruktúrájának kiépítése, épület(ek) építése és felújítása tartozik.
Támogatható még az ipari parki fizikai és szellemi szolgáltatások körének bővítése, ill. e szolgáltatások minőségének emelése, az ahhoz szükséges felszerelések, eszközök, beszerzése
is.
 Telephely-fejlesztési projektek támogatása a térségben működő mikro, kis- és középvállalkozásoknak segít a működési helyszínül szolgáló telepek infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve
a működési feltételeik javítására. A támogatással kapcsolatos elvárás, hogy új munkahelyek
jöjjenek létre és a meglévő munkahelyek megőrzése biztosított legyen. A támogatott kis- és
középvállalkozások bekapcsolódhatnak a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés keretében
támogatott klaszterek munkájába is. Támogatható a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó új épületek és a munkavállalók kerékpáros közlekedését elősegítő létesítmények
(kerékpártárolók, öltözők) létesítése, valamint a szükséges épületgépészeti beruházások.
 Vállalati termelőkapacitások bővítése keretében a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés
stratégiai céljaihoz illeszkedő, nagy volumenű munkahelyteremtő beruházások támogatására
nyílik lehetőség. A komplex fejlesztések során támogatható az ingatlan beruházás (építés, bővítés), eszközbeszerzés, technológia vásárlás.
-- 4. részcél: A gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel

 Az M4 és M8 utópályák megépítése a Szolnoki gazdaságfejlesztés alapvető feltétele, mert a
külső elérhetőség és a Kecskeméttel – az együttműködéshez szükséges - közvetlen kapcsolat
megteremtése csak így biztosítható.
 Térségi közúti és kerékpáros úthálózatok fejlesztése, felújítása mind a környező településekkel
való gazdasági kapcsolatok erősítése, mind pedig a munkába járás feltételeinek javítása
szempontjából fontos. Ez utóbbihoz a települések közötti, ill. Szolnokon belül a nagyobb foglalkoztatókat megközelítő, összefüggő vonalvezetésű hivatásforgalmi kerékpárút hálózat kialakítása is elengedhetetlen.
-- 5. részcél: A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

 A közép és felsőfokú szakképzés és a gazdasági munkaerő igények összehangolása biztosíthatja a helyi gazdaságnak megfelelő humán erőforrás rendelkezésre állását. A középfokú
szakképzést a várhatóan megváltozó gazdasági szakma-összetételnek (járműipar, vízgazdálkodás, tájgazdálkodás, környezetipar) megfelelően folyamatosan változtatni szükséges. A
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Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola összehangolt profilbővítése szükséges a távlati
igények kielégítéséhez, Szolnokon a vízügyi, környezetvédelmi, tájgazdálkodási és a klímaváltozással kapcsolatos képzéseket meg kellene erősíteni.
 A fiatalok, pályakezdők munkaerő-piaci integrálásának célja a 25 év alatti fiatalok lehető legrövidebb időn belüli munkához juttatása. Ennek módja az állásközvetítésen túl a gyakornoki
programok, a munkatapasztalat-szerzés támogatása, mobilitási lehetőségek javítása, a vállalkozóvá válás elősegítése, a szakképzési kínálat – helyi igények szerinti - bővítése, kompetencia-fejlesztés.
 Felnőtt oktatás és átképzés, az élethosszig tanulás általánosabbá tétele a munkaerő-piacon
elértéktelenedő tudással rendelkezőknek segíthet a szakképzés és felnőttoktatás bővítésével.
Ennek során szükséges a helyi gazdaság szakma-összetételi igényeinek megfelelő (át)képzési
programok indítása. Ehhez át kell alakítani a szak- és felnőttképzési intézményrendszert, általánossá kell tenni az élethosszig való tanulást. Kiemelt figyelmet érdemelnek az alacsonyan
kvalifikáltak és a szegregációban élők.
 Informatikai képzések és a nyelvtudási szint emelése a munkaerő-piaci kompetenciákat és a
munkához jutás lehetőségeit javítja. Ezért nemcsak az iskolarendszerben, hanem a teljes
(munkaképes korú) lakosság körében szükséges lenne e képességek javítása, vállalati, esetleg önkormányzati (nemcsak piaci) alapon működő oktatások, tanfolyamok szervezése.
c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként

1. A Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koordináló szerep felvállalása
2. Klaszterek létrehozása és megerősítése
3. Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
4. A gazdasági versenyképesség fokozása
külső infrastrukturális fejlesztésekkel
5. A megfelelő összetételű és minőségű
munkaerő háttér biztosítása
összes érintettség
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G. Kertváros,
Szandaszőlős.
Alcsi-sziget

F. Déli városrész

E. Nyugati városrész

D. Széchenyi városrész

A. Belváros

B. Tiszaliget,
Szandai rétek

V3 Munkahelyteremtés és a gazdasági versenyképesség növelése

C. Alcsi városrész

A részcélok között több olyan is van, amelynek nincs területi vonatkozása, inkább szervezési, szervezeti
tennivalót igényel. Ezek természetszerűleg nem szerepelnek a városrészi bontásban.

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

2

4

2

5

5

2

Az ábra a fejlesztési részcélok városrészenkénti halmozódását érzékelteti.
A kiemelt célterületek a Nyugati és a Déli
városrészek. Munkahelyteremtés szempontjából fejlesztési feladatok jelölhetők ki
nagyobb súllyal az Alcsi városrészben és
a Belvárosban is.

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak
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2.1.4 V4 vertikális fejlesztési cél: A városi arculatépítés, a környezetfejlesztés és az ökonomikus
területgazdálkodás
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
A városi arculatépítés és környezetfejlesztés társadalmi hatása a városi identitás erősödésén mérhető.
Kimutatható, hogy a városi identitás a rendszerváltás előtt alacsony szinten állt. Az erőteljes iparfejlesztés következtében a magas munkaerőigény miatt a városba ingázók száma igen magas volt. Az ingázók
kötődése a városhoz alacsony szinten mozgott. Ezt erősítette a nagyarányú városrehabilitáció, városrészek szanálása, átépítése. Gomba módra szaporodtak az új lakótelepek. Az új környezethez a lakosság
nehezen tudott alkalmazkodni. Ehhez nagyban hozzájárult a korábbi közösségek megbontása, és az új
vegyes közösségi töredékek összecsiszolatlansága is.
A rendszerváltást követő években a környezeti állapotban kedvező változás volt megfigyelhető. Ez sajnos együtt járt az ipari munkahelyek drasztikus csökkenésével. A naponta beingázók száma erőteljesen
lecsökkent, a népesség növekedés megállt. Pozitív folyamatként jelentkezett, hogy a gazdasági válság
ellenére a polgárosodási folyamat felgyorsult, döntően a közlekedési csomóponti jellegből származó
élénk kereskedelmi forgalom hatására, mely a városban élők egyre nagyobb hányadának jelentett megélhetési forrást. A polgárosodási folyamat erősödésének eredménye volt a város történeti értékeinek,
hagyományainak felfedezése, a környezettel szemben növekvő igényesség megjelenése. Ekkor történik
meg a Tabán magas színvonalú lakóterületi átépítése. Egyre több lett a helyi építészek tervezete igényes épület.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha nem sikerül a városrészek mozaikosságát, elkülönültségét enyhíteni, a város belső működésében a
közlekedési, ellátottsági problémák fennmaradnak;
-- ha a belterület nagysága, illetve a belterületen kívüli beépítésre szánt területek aránya tovább növekszik a közigazgatási területen belül, a gazdaságos városüzemeltetés egyre nehezebben lesz megvalósítható;
-- ha nem sikerül a belső zárvány, és alulhasznosított területeket a fejlesztésekbe bevonni, ugyancsak a
városüzemeltetés hatékonyságát fogja csökkeni;
-- ha az egymást zavaró funkciókeveredéseket (a lakó és gazdasági területek között) nem sikerül feloldani, illetve enyhíteni, e lakóterületek másodrangú jellege fennmarad;
-- ha nem sikerül a szlömös, igénytelenül kialakított területeket megszüntetni, illetve feljavítani, a városi
arculat nem lesz maradéktalanul fejleszthető;
-- ha nem sikerül a lakótelepek környezeti minőségén javítani a lakóterületen élő, és ez a környezet fokozatos leromlásához fog vezetni;
-- ha a helyi települési örökség védelme nem lesz hatékony, a város egyedi, sajátos arculata fog elveszni,
-- ha nem sikerül a város levegőminőségén javítani, a légcső és tüdőbetegek száma nem csökkenthető;
-- ha nem sikerül a közúti zaj és rezgésterhelést csökkenteni, a lakosságot érintő egészségkárosodás
fennmarad.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség, hogy elsősorban a történelmi városrészek komplex (minden területre kiterjedő)
rehabilitásával, gyalogos közösségi terek létrehozásával Szolnok arculata egy ú, magasabb szintre
emelkedjen. A következetes fejlesztésekkel el lehet érni, hogy az értékes és magas színvonalú területek ne csak szigetszerűen helyezkedjenek el, hanem összefüggő, a belső városrészeket átszövő, a
város történelmi múltját és a jelenkor esztétikai igényeit is tükröző városi környezett alkossanak, melyek élményszerű programokat kínálnak mind az idelátogatóknak, mind a városban élőknek egyaránt;
-- lehetőség, hogy a jelenlegi kedvező minőségű területek fennmaradjanak, illetve tovább gazdagodjanak;
-- lehetőség hogy a gazdag helyi jelentőségű építési érték fennmaradjon és szervesen illeszkedjen az új
építésekhez, azokkal harmonikus egységet teremtsen. Az értékes épületek felújításával, és életteli
funkciók telepítésével a városi arculat egyedisége nagymértékben kidomborítható lesz.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V4 vertikális fejlesztési célt: A városi arculatépítés, a környezetfejlesztés és az
ökonomikus területgazdálkodás szükségességét.
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b) A részcélok meghatározása
Az elképzelt jövőkép alapján a fejlesztési cél, Szolnok kedvező arculatának továbbépítése, mely a városlakók közérzetét javítani, társadalmi aktivitását növelni, az idegenforgalmi vonzerőt fokozni, és a gazdasági szervezetek letelepedését ösztönözni tudja. A fejlesztési célok:
-- 1. részcél: A városvédő és hagyományőrző civil szervereződések és körök támogatása . A hagyományok
megőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze a lakosság aktivitását, mozgósítását elősegítő civil
szervezetek munkája.
-- 2. részcél: Az ökonomikus területgazdálkodás Az arculatépítés kiinduló pontja, hogy az ökonomikus
területgazdálkodás érvényesüljön. A már beépített területek hatékony felhasználására, és a belterületi
alulhasznosított területek rendezésére, kihasználására kell törekedni. Mindaddig, míg e területek rendezett kiépítése, illetve átépítése nem történik meg, nem szabad újabb fejlesztési területeket kijelölni,
a környezeti problémákat egyre nagyobb területre szétteríteni.
-- 3. részcél: Az önkormányzati vagyon városi arculatépítéshez való felhasználása. Az önkormányzat még

mindig jelentős összefüggő, illetve nagykiterjedésű telekvagyonnal rendelkezik. Ezek egy részét a városkapuk kiépítésére, illetve városi nagyobb közösségi célú fejlesztésekhez lehet felhasználni, melyek
egyben a városi arculat megahatározó, generáló elemei lehetnek.
-- 4. részcél: Új gazdasági területek körüli arculatjavító fásítások. Az ipari, logisztikai parkok kiépítése so-

rán a kedvező városi arculat védelme fontos. Ennek leghatékonyabb eszköze, az építési szabályozási
előírásokon túlmenően a látványvédő fásítások szorgalmazása, támogatása.
-- 5 részcél: A kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása. Az arculatépítés fontos eleme,

hogy működőképesebbé váljon a város közlekedési rendszere. Létre kell hozni a városszerkezet gyűrűs szerkezetét, városrészeket tehermentesítő, elkerülő utakat kell építeni, a zsák jellegű gyűjtőút hálózatot két irányból megközelíthetővé kell tenni. A kijelölt cél megvalósításával a lakóterületeket és
közterületeket a felesleges közlekedési kényszertől mentesíteni lehet. Eredményeként a levegőszenynyezés és a zajterhelés mértéke nagymértékben csökkenni fog.
-- 6. részcél: A környezet és utasbarát közösségi közlekedés. El kell érni, hogy a közösségi közlekedést

minél jelentősebb mértékben vegyék igénybe. Jelenti továbbá, hogy a vasútállomás és a városi közlekedés transzmissziós pontjaiban P+R parkolók, valamint a közösségi ellátás csomópontjaiban nagykapacitású parkolók épüljenek, hogy az autóbuszmegállók a funkcionális csomópontokba települjenek, de jelenti a kényelmes járműpark beszerzését is. Mindezek hatására a közösségi közlekedés fokozottabb igénybevételével az egyéni személygépkocsi forgalom csökkenthető és a környezet terhelése enyhíthető lesz.
-- 7. részcél: A kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása. Megvalósítandók a kerékpáros-barát fejlesz-

tések, ki kell építeni a városi hálózaton belül a legfontosabb közösségi, illetve lakó-munkahelyi célpontok között a kerékpáros úthálózatot. Ennek eredményeként ugyancsak csökkenthető lesz az
egyéni személygépkocsi forgalom és enyhíthető lesz a környezetszennyezés mértéke.
-- 8. részcél: A „Fenntartható Zöld Város” imázs elérése. El kell érni, hogy a városi zöldfelületek jelentős

mértékben növekedjenek, a közparkok, utcamenti és térfásítások bővüljenek, és a belterületi zöldfelületek a Tisza és a Zagyva menti ökológiai folyosókkal összefüggő zöldhálót alkossanak. Cél a belterületi határok mentén, valamint a mezőgazdasági dűlők menti fásításokkal a mezőgazdasági porszenynyezés fékezése. Cél a gazdasági területek és a lakóterületek közötti védőfásítások telepítése. A gazdasági területek belül a zöldfelületek növelése, a nagyméretű üzemi épületek, a sűrű beépítettségű
közintézmény területeken, az ugyancsak intenzív beépítettségű lakótelepeken belül a lapostetős épületek zöldtetősítése. Biztosítani kell a zöldfelületek fenntarthatóságát, ezért a városüzemeltetést meg
kell erősíteni és támogatni kell a lakosság részvételét a Zöld Város programban. Ösztönözni kell, hogy
a többszintes lakóépületekre minél több virágot, zöldnövényt telepítsenek az ott lakók. A lakótelepek
sivár épületeit zöldbeágyazással, növények felfuttatásával természet és ember-közelibbé lehet tenni.
A kitűzött célok megvalósításával a városi környezet állapotában ugrásszerű, új minőség hozható létre.
-- 9. részcél: A városrészek közötti eltérő környezetminőség enyhítése. A szlömös, elhanyagolt városi te-

rületeket fel kell számolni, illetve ahol ez lehetséges rehabilitációval minőségi változást kell elérni. Ma
a városban szélsőséges környezetminőségi különbségek találhatók. Ezek megszűntetése alapvető
cél, mert fennmaradásuk a kedvező városi imázst nagymértékben lerontja.
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-- 10. részcél: A gyalogos közösségi utcák és terek bővítése. A Belvárosban összefüggő rendszert kell

kiépíteni a meglévő és a tervezett közösségi terekkel, mind kelet-nyugat irányban, a vasútállomás és
a Zagyva part, mind észak–déli irányban a városközpont és Tiszaliget között. A gyalogos tereket, utcákat zöldfelületekkel, utcabútorokkal és szobrokkal, ivókutakkal, esetleg vízfelületekkel gazdagítani
kell. A terek, utcák menti épületek földszinti területeire - ahol erre lehetőség kínálkozik - funkcióváltással a közforgalom számára megnyitható funkciókat (üzleteket, éttermeket, információs szolgáltatásokat, utazási irodákat) kell telepíteni. A terek, utcák a közösségi élet, a társadalmi érintkezés, az idegenforgalmi látványosság színtereivé kell váljanak.
-- 11. részcél: Az építészeti értékek megőrzése és hasznosítása. Cél a város történelmi múltját, egyedisé-

gét és sajátos arculatát hordozó építészeti értékek (műemlékek és helyileg védett épületek) fokozott
és fenntartható módon való megőrzése. Ezek felújításáról és amennyiben a fenntartáshoz szükséges,
elsősorban közösségi célú funkcióváltással gondoskodni kell. Ennek érdekében a helyileg védett épületekről katasztert kell vezetni (érték és állapot) rögzítésével és a felhasználásuk lehetőségét fel kell
tárni. Azon épületek felújításáról, melyek meglévő, vagy tervezett gyalogos közösségi terek mentén
helyezkednek el, a közösségi terek létrehozásával egyidőben kell gondoskodni.
-- 12. részcél: A Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja. A városrész Szolnok legrégebbi történelmi

emlékeket hordozó területe. Megújítása a városi arculatépítés egyik legfontosabb eleme. Az épületek
épületszerkezeteit, homlokzatát fel kell újítani, a fűtési rendszereket korszerűsíteni kell, az utcák nagy
részét kellemes gyalogos utcaként is funkcionáló a Tiszaparti sétányra levezető vegyes-forgalmú lakóutcákká kell átépíteni.
-- 13. részcél: A Tiszaliget környezetfejlesztése. Tiszaliget Szolnok központi rekreációs területe és idegen-

forgalmi célpontja. Cél, hogy a megépült Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd hídfőjében a magas
szintű kulturált közösségi terek és zöldfelületek létesüljenek. Ennek keretében fel kell újítani a meglévő rendezvényterületet, ki kell alakítani a Tiszaligeti Strand és Élményfürdő előtti fogadóteret, közösségi parkolót kell létesíteni az intézmények kiszolgálására. A Tiszaliget Városi Tisza-híd felőli fogadó
területét méltóvá kell tenni a sziget kiemelt funkciójához és turisztika jelentőségéhez. Cél, hogy szigetről gyalogos és kerékpáros cölöphíddal megközelíthető legyen a Szandai réten kiépült bevásárlóközpont, illetve a későbbiekben tervezett szabadidőközpont. Ezzel a bevásárló központ kerékpárral a
közúti híd igénybevétele nélkül a Belvárosból könnyen elérhető lesz.
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A melléklet ábrán a részcélok halmozódását lehet érzékelni városrészenként. A legfontosabb célterületek a
Belváros és a Tisza-liget, hiszen ide
koncentrálódik a részcélok nagy része.
A közösségi közlekedés feltételeinek
javítása minden városrészt érint,
ugyanígy a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása is. A kirívó módon
eltérő környezeti minőségű területek,
nem minden városrészben találhatók.
Az építészeti értékek jelentősége nem
minden városrészben egyforma. A Belvárosban igen fontos az építészeti értékek felhasználása és megóvása,
mert a gyalogos terek és utcák összefüggő rendszerében a történelmi jel és
a sajátos arculati szerepük meghatározó lehet.
Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak.
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2.1.5 V5 vertikális fejlesztési cél: A közösségi intézményellátás és a lakásellátás fejlesztése
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
Szolnok közösségi célú intézményellátása összességében jónak mondható.
Az óvodai kapacitás kihasználtsága 103%, a területileg arányos ellátásban vannak hiányosságok. További férőhelyigénnyel jár azonban a 2015. szeptemberétől kötelező 3 éves kori óvodáztatás. Az általános iskolai ellátottságban nincs mennyiségi hiány a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt. Az
iskola-összevonásokat, vagy megszűntetések viszont az egyenletes területi ellátást veszélyeztetik. A
középiskolák száma és kapacitása megfelelő. A kapacitás csaknem 40%-át a gimnáziumok, kb. 60%-át
a szakközépiskolák adják. A felsőoktatásban a kapacitás növekedésének gátja a Tiszaligeti kampusz
megépítésével elhárult.
A háziorvosi és gyermekorvosi ellátásban a tárgyi feltételek, a működés körülményei jelentősen eltérőek.
Keverednek az önkormányzati tulajdonú és a vállalkozási tulajdonú felszerelések, teljes vagyoni privatizációra lenne szükség. A fogászati ellátásban a tárgyi feltételek megfelelőek.
A védőnői ellátás az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően jónak mondható.
Kiemelt súlyponti kórház a Hetényi Géza Megyei Kórház, mely komplex – valamennyi orvosi szakmát
érintő – gyógyító funkciókkal rendelkezik. A kórház a szakorvosi rendelést is biztosítja. A kórház kapacitása nem teljesen kihasznált. Megközelítése nem minden városrészből problémamentes (Északi városrészek, Szandaszőlős). A gyógyszertárak száma megfelelő és területi arányossága is jónak mondható.
A bölcsődék rendkívül túlzsúfoltak voltak az ezredforduló környékén, ez az elmúlt évek kapacitásbővítése során enyhült. A városi lakosság bölcsődeigényén túl a környező településekből Szolnokra bejáró
dolgozó nők bölcsőde igényével is számolni kell, mivel a környező települések egy része nem rendelkezik bölcsődével.
A szociális intézményi ellátásban hangsúlyos szerepet kapott a kistérségi szinten biztosított ellátás. A
szociális ellátás sokirányú (éjjeli menedékhely, hajléktalan szállás, fogyatékkal élők gondozása, foglakoztatása, étkeztetés, házi segélynyújtás, családsegítés, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségének javítása, idősek otthona, idősek nappali foglakoztatása, stb.). A szociális ellátás további
fejlesztése szükséges, különös tekintettel a növekvő idősgondozási igényre.
Szolnok lakásállománya folyamatosan gyarapszik. Mára az átlagos lakásnagyság Szolnokon 2,5 szobás. A lakásállomány 94 %-a magántulajdonban van, az önkormányzati (bér)lakások száma csupán 4,6
%-ot képvisel, ez a lakossági mobilitásnak – Szolnok népességvonzásának, a városba beköltözésnek –
gátja lehet. Annak ellenére, hogy a közművesítettség megfelelő, a lakásállomány mégsem elégít ki minden minőségi elvárást, a teljes lakásállomány 4,9%-a minőségileg nem felel meg. A komfort nélküli lakások jelentős része a társadalmilag is szegregált területeken található. A korszerűsítésre alkalmas állagúak komfortosítása, ill. a bontásra érettek helyett megfelelő lakások építése gazdasági és társadalmi feladat.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha az egyes lakóterületek közötti jelentős vitalitási, iskolázottsági, foglakoztatási, jövedelmi, lakáskörülmények szerinti különbségek fennmaradnak, a szegregációs folyamat felgyorsul, ennek környezeti
és társadalmi hatásai erősen veszélyeztetni fogják a város harmonikus fejlődését;
-- ha az önkormányzat nem tud koncentrált, közösségi célú ingatlan fejlesztéseket végrehajtani, nem
lesz ösztönöző hatású a fejlesztési célok gyors és hatékony megvalósítására;
-- ha az alapfokú ellátásban nem lehet közel azonos ellátottsági viszonyokat teremteni, a településrészek közötti feszültségek növekedni fognak és ez a települési kötődésben zavarokat okozhat,
-- a hátrányos helyzetű tanulók eredményes felzárkóztatásának elmaradása/késése további társadalmi
feszültségekkel, és azzal a veszéllyel jár, hogy hosszú távra kiesnek a munkaerőpiacról;
-- ha a kórház Szandaszőlősről csak a város belső területein keresztül közelíthető meg, a jelentős többlet forgalom fennmarad, mely a központi területek levegő és zajterhelésének csökkentését nem lehet
végrehajtani;
-- ha az idősek gondozásának minőségén nem lehet javítani, a növekvő számú időskorúak egyre nagyobb társadalmi feszültséget fognak okozni;
-- ha nem sikerül az önkormányzati (szociális) bérlakások számát növelni, nem fog sikerülni az alacsony
jövedelmű rétegek életkörülményeinek javítása, aminek következtében a területi szegregáció fennmarad, sőt mélyülni fog, illetve nem sikerül felszámolni a jelenlegi higiénés hiányosságokat és kulturálatlan környezeti körülményeket hordozó lakórészeket.
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A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség, hogy a képzettségi szint emelkedésének tendenciája megmarad. Ennek következtében a
városi kötődés erősödni fog, a helyi gazdaságban egyre több magas képzettséget igénylő gazdasági
tevékenység lesz letelepíthető, a város egyre jobban megyén túlmutató szellemi központtá válik;
-- lehetőség, hogy a nagy kiterjedésű ingatlanvagyonok hasznosításával fejlesztési lökést lehet adni
egy-egy városrész ellátási és környezeti viszonyainak javításához, a városrészek társadalmi – gazdasági – környezeti különbségeinek enyhítéséhez.
-- lehetőség a jó középiskolai ellátottság fenntartása;
-- lehetőség a felsőfokú oktatás profiljának kiegészítése pl. környezetgazdálkodási, vízgazdálkodási,
klímaváltozások és környezeti hatások témaköreivel. Ennek eredményeként a Szolnoki Főiskola kapacitása, infrastruktúrája kihasználható lesz, a városban maradó felsőfokú végzetséggel rendelkezők
száma növelhető lesz; a főiskola regionális vonzásán túlmutató országos jelentőségű intézménnyé
válhat;
-- lehetőség a kedvező egészségügyi ellátottság fenntartása illetve továbbfejlesztése. Ennek jótékony
hatása többek között a munkaképes lakosság munkában eltöltött idejének növekedésében, az egészségi állapot általános javulásában fog jelentkezni;
-- lehetőség, hogy területileg is arányos, jó bölcsődei ellátottság a nők munkakörülményeit és munkaképességük kihasználását segíteni fogja;
-- lehetőség az egyházak szerepének növekedése a szociális ellátás javításában, mely segíteni, kiegészíteni tudja az állami és önkormányzati szerepvállalást;
-- lehetőség, hogy a város és környékének ellátottsága tovább növekszik, az ehhez szükséges területek
rendelkezésre állnak;
-- lehetőség, hogy a lakásellátottság tovább javul, a komforthiányos lakások száma minimálisra csökken,
és ezzel a lakáskörülmények területi egyenetlensége is enyhülni fog. Ennek következtében a társadalmi feszültségek csökkeni, az életkörülmények és a város népességmegtartó képessége erősödni
fognak.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V5 vertikális fejlesztési célt: A közösségi intézményellátás és lakásellátás fejlesztésének szükségességét.

b) A részcélok meghatározása
Az elképzelt jövőkép alapján a fejlesztési cél, Szolnok közösségi intézményellátásának és lakásellátásának fejlesztése, melynek részcéljait a fentiekben felsorolt veszélyek elhárítására és lehetőségek kihasználására meghatározott részcélok adják, melyek az alábbiak:
-- 1. részcél: Az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése, az egészségtudatosság erősítése.

Cél hogy a lakosság egészségi és munkaképes állapota minél tovább fennmaradjon, és az átlagos
életkor az országos szintre emelkedjen, az egészségben eltöltött idő növekedjen.
-- 2. részcél: Képzettségi szintek javítása alap, közép és felsőfokon egyaránt. A képzettségi szintek eme-

lése a munkaellátottságot javítani, a kultúra iránti igényt fokozni, és a gazdaság versenyképességét
növelni fogja.
-- 3. részcél: Az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásban. A Szolnokon mű-

ködő egyházak javaslatai alapján, az egyházak intenzíven fejleszteni kívánják közreműködésüket a
szociális ellátásban (idősök ellátásában, életkrízis-válságok kezelésében, hátrányos helyzetű gyerekek és kamaszok foglakoztatásában, egészségfejlesztő programok megvalósításában, a cigány
pasztorációban, közösségi házak létesítésében és a közösségi foglalkozásokban, drog-prevencióban,
a roma lakosság támogatásában).
-- 4. részcél: Az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása. Az önkormányzati ingatlan vagyon

a város meghatározó pontjain segítheti az ellátottsági szintek javítását, és ösztönzőleg hathat egyéb
források mobilizálására is.
-- 5. részcél: A településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás. A városrészek ellátottságbeli

különbségeinek felszámolása, illetve a különbségek mérséklése a cél. Ide tartozik az idősgondozók
és nappali foglalkoztatók bővítése, az egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastruktúra fejélesztése, az óvoda és bölcsőde ellátás területileg arányosabbá tétele, és esetenként
városrészenkénti közösségi házak építése, felújítása. Az egyes intézmények jó közlekedési elérhetősége is javít az arányos ellátottságon.
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-- 6. részcél: A bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése. Az időskorúak számának növekedése várható

a város demográfiai adottságai alapján. Ennek megfelelően a jelenlegi kapacitásokat bővíteni kell.
-- 7. részcél: A vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése . A vasútállomás üzemi terüle-

tének felújításával egyidejűleg a környék településeinek közösségi ellátását is segítve az állomás épületében okmányirodát, éttermet, különböző szolgáltatásokat célszerű telepíteni.
-- 8. részcél: Önkormányzati (szociális) bérlakások építése és a lakó- szegregátumok fokozatos fel-

számolása. Az alacsonyabb jövedelműek lakásellátását szolgálja, illetve a szegregátumok felszámolásához biztosít áttelepítési lehetőségeket. A szegregátumokat fokozatosan fel kell számolni, ill. a rehabilitálható területeken komplex felújítással az életkörülmények tárgyi feltételeit alapvetően meg kell
javítani.
-- 9. részcél: Komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása . A városban még mindig sok a kom-

forthiányos lakás, különösen a szegregátumokban. Ezek fokozatos megszüntetése a cél.
-- 10. részcél: A lakásösszetétel további javítása. Az újonnan építendő lakások átlag-alapterületét, illetve a

szobák számát növelni kell a minőségi lakásösszetétel javítása érdekében.
-- 11. részcél: A lakótelepek rehabilitációjának folytatása. A komplex (a közösségi terekre is kiterjedő)

rehabilitáció a cél. A rehabilitáció során az alapellátás fejlesztéséről is gondoskodni kell.
-- 12. részcél: A lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások felhasználásával. Támogatások szükségesek a megújuló energiaforrások felhasználásnak növeléséhez.

C. Alcsi városrész

D. Széchenyi
városrész

E. Nyugati városrész

F. Déli városrész

1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése

X

X

X

X

X

X

2. képzettségi szintek javítása
3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális
ellátásában
4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

A. Belváros

B. Tiszaliget,
Szandai rétek

V5 A közösségi intézményellátás és lakásfejlesztés átfogó céljához tartozó részcélok városrészenként

G. Kertváros,
Szandaszőlős.
Alcsi-sziget

c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként

X
X

5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás
6. a bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése

X

7. a vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése.
8 szociális bérlakások építése és a lakó- szegregátumok fokozatos
felszámolása
9. komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása

X

10. a lakásösszetétel további javítása
11. a lakótelepek rehabilitációjának folytatása.
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások felhasználásával.
összes érintettség

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

4

9

11

6

6

6

2014

45

X

X

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A melléklet ábrán a részcélok halmozódását lehet érzékelni városrészenként. A közösségi célú intézmények és
a lakásépítés vonatkozásában a nyugati városrészt és a Tisza-ligetet kivéve, a részcélok darabszámát tekintve a
többi városrész a célterület. Ez azonban nem jelenti, hogy az egyes részcélok súlya egyenértékű lenne. Az említett két városrészben a lakosok száma
nem jelentős, sőt Tisza-ligeten szinte
elhanyagolható.

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak.
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2.1.6 V6 vertikális fejlesztési cél: A kutatás és fejlesztés kapcsolatának elmélyítése
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
A K+F tevékenységen belül szélsőséges területi eltérések tapasztalhatók a régiók között. Az Északalföldi régió az országos kutatóhelyek 9,8 %-ával és a kutatói létszám 8,5 %-ával nem áll rossz helyen a
többi régióval való összevetésben, de a régiót alkotó megyék között igen nagyok a különbségek. Az
egyetemmel rendelkező Hajdú-Bihar megye vezető szerepe vitathatatlan, de a másik két megye ehhez
viszonyított elmaradása túlzott mértékű. J-N-Sz megye az országos kutató helyek mindössze 1,0 %-ával
rendelkezik és a kutató/fejlesztői létszám kevesebb, mint 1,0 %-át foglalkoztatja. Az ezer lakosra jutó
K+F ráfordítások között akár húszszoros különbség is tapasztalható, J-N-Sz megye ebben is a lemaradt
mezőnyben foglal helyet. Ha a város a Közép-Tiszavidék vízgazdálkodási és öko- gazdálkodási központjává, valamint a járműipar, gépipar és környezetipar húzóágazati (regionális) központjává szeretne válni,
e téren feltétlenül erősítés szükséges. A megyei K+F tevékenységek jelentős része Szolnokon található.
Az elmúlt évek fejlesztései ellenére további fejlődésre van szükség a támogató vállalati környezet kialakítása, minőségének javítása terén. A Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés keretében vállalkozások
megerősítését célul tűző infrastrukturális háttér megteremtése kiemelt célként jelenik meg. Ezen belül
erősíteni szükséges a magas innovációs potenciállal rendelkező – adott esetben induló – vállalkozásokat, továbbá biztosítani kell, hogy a létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények helyben, a Szolnokon és
térségében működő vállalkozásoknál hasznosuljanak elsődlegesen.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha a város nem tudja a kutatás + fejlesztésben kihasználni a térségi együttműködésben, SzolnokKecskemét kapcsolatában, a Tiszai tájgazdálkodásban, a klímaváltozással kapcsolatos problémakörben kínálkozó és a Szolnoki Főiskola jelenlétében rejlő lehetőségeket, a megyei jogú városok közötti
versenyben lemaradhat. Ennek beláthatatlan negatív következményei lehetnek a munkahelyek számának növelésében, a képzettségi szintek emelésében, végső soron a városi életkörülmények fejlesztésében;
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség, hogy a K+F tevékenység jelenlegi területei bővülhetnek, például a környezetgazdálkodás,
klíma-kutatások és klíma-alkalmazkodások területeivel. Ezzel a város regionális központi szerepén
túlmutató szerepkörre tehet szert. Ez jótékonyan kihathat a munkaerő-ellátottságra, a magas és értékesíthető iskolázottsági szint fenntarthatóságára, és ezzel az életkörülmények javítására;
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V6 vertikális fejlesztési célt: A kutatás – fejlesztés kapcsolat elmélyítésének szükségességét.

b) A részcélok meghatározása
Az elképzelt jövőkép alapján a fejlesztési cél Szolnokon a kutatás és fejlesztés kapcsolatának elmélyítése, melynek részcéljait a fentiekben felsorolt veszélyek elhárítására és lehetőségek kihasználására
meghatározott alábbi részcélok adják:
-- 1. részcél: Speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása. Cél az ipari parkokon belül, illet-

ve kívül elhelyezkedő, városi területeken meglévő ipari, kereskedelmi és szolgáltató központok környezetében speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása, az inkubátorházak szolgáltatásainak fejlesztése, – meglévő vállalkozói inkubátorház esetében technológiai inkubátorházzá való
átminősítés céljából – a kapacitások bővítése, és ezáltal a vállalkozói környezet, az üzleti-innovációs
infrastruktúra fejlesztése. A szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, átalakítása, bővítése, továbbá a nyújtott szolgáltatások skálájának szélesítése és/vagy minőségének fejlesztése tekinthető támogatható tevékenységnek.
l-- 2. részcél: Technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási körének
bővítése, fejlesztése. Szolnokon és vonzáskörzetében több kutató-fejlesztő cég is működik. Cél az üz-

leti környezet infrastrukturális elemeinek fejlesztése, a térségi innovációs infrastruktúra megerősítése
– különös tekintettel a KKV-k számára magas szintű szolgáltatásokat nyújtó technológiai inkubátorházak létrehozására – ezek meglévő szolgáltatásainak, valamint infrastruktúrájának továbbfejlesztésére.

A cél a természetes személyek piacképes, innovatív ötletei gyakorlati megvalósításának támogatása a piacképes öletek

-- 3. részcél: Az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
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demonstrációs/pilot bevezetésének vagy piacra vitelének, és a menedzsment és a tőkebefektetés bevonási kompetenciák fejlesztésének támogatása. Cél továbbá hogy a projektek
eredményeként létrejövő innovatív start-up cégek felkészítse kockázati tőke bevonására a további növekedés elősegítésére.
Támogatható tevékenység a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszköz,
anyag,
és
immateriális
javak
beszerzése,
valamint
az
innovációs
termék/technológia/szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó részletes üzleti terv készítése a hazai és/vagy nemzetközi növekedéshez.
-- 4. részcél: A K+F és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzés profiljának bővítése.

A Szolnoki Főiskola hallgatói létszáma az elmúlt évek során mérséklődött, 2011-re mintegy 50%-al
csökkent 2001-hez viszonyítva. Szolnok város és térsége egyértelmű és kiemelt érdeke, hogy egy jól
működő felsőoktatási intézmény legyen a városban. A Szolnoki Főiskolán jelenleg két fő irányban, üzleti és műszaki-agrár vonalon lehet tanulmányokat folytatni. A főiskola továbbfejlődése szempontjából
az egyik lehetséges út a képzési szerkezet átalakítása, különös figyelemmel a helyi gazdasági igényekben megfogalmazódó új szükségletekre. Erősíteni szükséges a fiatalok és a munkavállalók piaci
igényeknek megfelelő felsőfokú szakképesítéshez jutásának esélyét és lehetőségét. A felsőfokú szakképzésnek erőteljesebben kell koncentrálnia a gazdaság és a munkaerő piac valós igényeire. Ennek
érdekében elengedhetetlen a cégekkel és vállalkozásokkal való szoros együttműködés, az oktatás
műszaki és vízügyi/klímavédelmi profiljának megerősítése. Cél a Szolnoki Főiskola bázisán olyan felsőfokú képzési és szakképzési hálózati együttműködés kialakítása, mely alkalmas arra, hogy felmérje,
majd rendszerezze a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés által érintett települések, intézmények,
cégek szakember igényeit, majd erre építve, megalapozza a térség képzési-foglalkoztatási együttműködését. A K+F tevékenységbe a klinikák is bevonandók.
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G. Kertváros,
Szandaszőlős.
Alcsi-sziget

F. Déli városrész

D. Széchenyi
városrész

C. Alcsi városrész

E. Nyugati városrész

1. speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása
2. technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási körének bővítése, fejlesztése.
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
4. a K+F és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzési
profiljának bővítése.
összes érintettség

A. Belváros

V6 A kutatás és fejlesztés kapcsolatának elmélyítése átfogó
céljához tartozó részcélok városrészenként

B. Tiszaliget,
Szandai rétek

c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként
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A melléklet ábrán a részcélok halmozódását
lehet érzékelni városrészenként. A kutatásfejlesztés kapcsolatának elmélyítése című
átfogó cél elsősorban a gazdasági területekre,
illetve a főiskolával érintett Tiszaligetre koncentrál.

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen
nem azonos súlyúak.
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2.1.7 V7 vertikális fejlesztési cél: Turizmusfejlesztés
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
Szolnokon az idegenforgalom gazdasági jelentősége elmarad a lehetőségeitől és az utóbbi években
nem is fejlődött jelentősen. Távlatban a térséggel együtt, elsősorban a Tisza menti településekkel kooperálva az öko- és aktív (kerékpáros- és vízi) turizmus fejlesztésére, valamint – ugyancsak a térség
többi termálvízzel rendelkező településével az egészség és termál turizmus fejlesztését kell célba venni.
Szolnok önállóan a hétvégi, ill. az egynapos kiránduló turizmus volumenének növelését, az eseményturizmust és a gazdasághoz/vízgazdálkodáshoz kapcsolódó hivatás/konferenciaturizmust célozhatja meg
jó eredménnyel. A hosszabb tartózkodási időt feltételező fejlesztések a térséggel együtt realizálhatók.
Kivételt képez a gyógyvízre alapozott egészségturizmus, ahol a kezelési idő függvényében a tartózkodás hosszabb időszakot is igénybe vehet.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha nem sikerül az idegenforgalmi kínálatot jelentősen növelni, különösen a termál- és egészségturizmus, az öko- és aktív-turizmus, valamint a kulturális és kiránduló turizmus területén, a versenyben a
város hátrányba kerülhet és ennek a városban élők ellátottsági viszonyaiban, a környezeti színvonalban, a helyi rekreációs szolgáltatásokban is negatív hatásai lehetnek.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség, hogy a turisztikai vonzerők egyre jobban eladhatók lesznek. Ha sikerül a termálvagyon további kihasználása, ha az ökoturizmus terén egyre jobb kínálati csomagokat lehet összeállítani, akkor
az idegenforgalmi szálláskapacitások tovább növelhetők. Ennek következtében a város lakosságának
ellátottsági, szolgáltatási színvonala is fejleszthető lesz és a jövedelmi viszonyok is javulni fognak.
Ennek alapján javasolható:
-- a városlátogató kiránduló turizmus helyszíneinek fejlesztése, a kulturális és eseményturizmus helyszíneinek kialakítása, a megfelelő kiszolgáló háttér megteremtése, kiemelt figyelemmel a sajátos vonzerők fejlesztésére (repülőmúzeum, aqua-park),
-- a termálvagyonra épített fejlesztések ösztönzése, az egészségturizmus térségi összehangolt csomagtervének támogatása, a termál és egészségturizmus szolnoki infrastruktúrájának fejlesztése (speciális
fürdőkultúrák bemutatása) a Tisza-ligetben és a Belvárosban,
-- rekreációs létesítmények fejlesztése az idegenforgalmi kínálat gazdagítása – és a városi lakosság
szabadidejének jobb eltölthetősége – érdekében,
-- az öko- és aktív (szoft) turizmus fejlesztése, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása: ökobázisok, bemutatótermek, élővilág-bemutató parkok, múzeumok, tanösvények létesítése, vízi- és kerékpáros turistapihenő és ellátó központok kialakítása a hozzá tartozó információs rendszerrel, szállásférőhelyekkel és gasztronómiai háttérrel,
-- ifjúsági és sport turizmus fejlesztése (sportközpontok, szabadidőközpontok létesítése),
-- helyi, speciális mezőgazdasági termékkínálat, illetve gasztronómiai kínálat bevonása a turizmusba.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V7 vertikális fejlesztési célt: A turizmus fejlesztését.

b) A részcélok meghatározása
-- 1. számú részcél: A városi kirándulóturizmus fellendítése

Szükség van egynapos programot kínáló attrakciókra, pl.:
-- repülőmúzeumra – amely a korábbi elképzelések és tervek szerint, de interaktívabb tevékenységeket is lehetővé téve, kapcsolódó széles körű turisztikai és vendéglátási szolgáltatásokkal –
valósítandó meg,
-- modellvasút világ, vasúti témapark létesítésére, amely Szolnok vasútfejlődési múltját és vasúttörténetét is bemutatja (Ennek legjobb helye a volt indóház lenne. Amennyiben az indóházi elhelyezés nem lehetséges, a modellvasút központ helye a belvárosban vagy a Tisza-parthoz közel, esetleg a vasútállomásnál lehet.)
-- Aqua-parkra és speciális fürdőkultúrák bemutatására (japán fürdő, török fürdő), ezek helye a
Tisza-liget, ahol a fürdőturizmus valamennyi formája (gyógy-, élmény- és keleti fürdőkultúrák)
egymáshoz közel, egymáshoz kapcsolódóan megtalálható lenne.
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

49

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

-- Természet-közeli játszó és kalandparkra, amely a családi és ifjúsági turizmus fellendítéséhez
nyújtana segítséget. Mindkettő a Tisza-ligetbe javasolt, lehetőleg egymás szomszédságában. A
játszópark olyan tematikus kialakítása javasolt, amely Szolnok történetéhez, kultúrájához vagy
egyéb helyi specialitáshoz kapcsolódik (pl. volt szolnoki vár, vagy vízi játszótér a Zagyva-Tisza
természeti adottságaira utalva, mint Visegrádon a Mátyás király játszótér). A kalandpark lombkorona sétánnyal, mászófalakkal, Tisza fölötti drótkötélpályával ugyancsak a Tisza-liget természeti adottságaira alapozható.
-- Az amatőr és szabadidős turizmus létesítményeinek fejlesztésére: kerékpárutak és biciklis
ügyességi pályák, evezősturizmus létesítményeinek kialakítására. Ezeknek a térségi hálózatba
kell illeszkedniük és olyan vonzerővel, szolgáltatásokkal kell rendelkezniük, amelyek a túrázókat
legalább egy napi szolnoki megállásra késztetik. A Tisza menti kerékpárút hálózat részeként biciklis pihenő, kiszolgáló vendéglátás, javítási/szerviz háttér, szállásférőhely/kemping, evezős turisztikai központ kishajó/csónak kikötővel és a hozzá tartózó vendéglátási és információs szolgáltatásokkal (amelyek azonosak lehetnek a kerékpárosokéval) alakítandók ki. Ennek legkedvezőbb elhelyezése is a Tisza part, lehetőleg a Tisza-liget, ahol a nyári idényben a felsőoktatási
kampusz egyes épületei is felhasználhatók.
-- Régióhatáron túlnyúló vonzerővel rendelkező eseményekre, fesztiválokra (l. az eseményturizmus pont alatt)
-- Városlátogató tematikus túrák összeállítására, ezzel kapcsolatban a vízpartok szerepének fokozására, a tiszai (séta)hajózás fejlesztésére, a Tisza - Zagyva torkolat környékének intenzív
hasznosítására. A tematikus túrák lehetnek a „Szolnok a Tisza fővárosa” témához kapcsolódóan a vizekkel, vízpartokkal (Tisza parti sétány, vízi színpad a Zagyva torkolatában, sétahajózás,
Tisza - Zagyva Múzeum, tiszai vendéglátás/halételek, stb.), a város történetével, épített értékeivel (történeti emlékhelyek, Szolnok híres szülöttei, nevezetes épületek és műemlékek, szobrok,
templomok) vagy kultúrájával (múzeumok, Tabán művésztelep, színház),
-- A Milléri tó körüli rekreációs és sportterület kialakítása, a horgászturizmus lehetőségeinek kihasználása, lovas turizmus létesítményeinek továbbfejlesztése, természet-bemutató hely kialakítása.
-- 2. számú részcél: A szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése.

-- a térségi gyógy-turizmus részeként a Szolnok-Tiszaligeti Termálfürdő fejlesztése, markáns
gyógyászati profiljának kialakítása, a kapcsolódó rehabilitációs tevékenységekhez szükséges
körülmények (épület, gyógymedencék, felszerelések, képzett munkaerő) megteremtése (a volt
MÁV-kórházi rehabilitációs háttér segítségével),
-- a termál-gyógyfürdőhöz kapcsolódó szálláskapacitás létrehozása (magas kategóriás szállodával és kempinggel),
-- a Tisza-szálló gyógyszállóként rehabilitálása,
-- a gyógy-turizmust kiszolgáló szakember (gyógytornász, fizikoterapeuta, masszőr, stb.) képzés
beindítása.
-- 3 számú részcél: A szolnoki eseményturizmus, sportturizmus és rekreációs lehetőségek fejlesztése:

-- a meglevő gulyásfesztivál és tiszavirág fesztivál továbbfejlesztése, gazdagítása, hely-specifikus
jellegének erősítése,
-- új események – pl. környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, megújuló forrásokkal, természeti
értékvédelemmel, értékmentéssel kapcsolatos - rendszeresen ismétlődő fesztiválok, tömegrendezvények szervezése,
-- sportfesztiválok, a sportturizmus eseményeinek szervezése: évenként ismétlődő amatőr (futó,
triatlon, kerékpáros ügyességi, gördeszka/görkorcsolya, horgász, stb.) versenyek szervezése
és a professzionális sportesemények vonzerejének fokozása, a kerékpáros és vízi-turizmus fejlesztése – az ifjúsági turizmushoz kapcsolódóan is.
-- 4. számú részcél: A szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése:

-- vízgazdálkodási, tájgazdálkodási tanfolyamok, kurzusok, konferenciák, bemutatók rendszeres
megszervezése, a speciális helyi termék-brandek bemutatása,
-- az éghajlatváltozás mérséklésének helyi lehetőségeivel foglalkozó tudástranszferhez kötődő
hivatásturizmus és konferencia sorozat beindítása,
-- turisztikai konferenciák, különös tekintettel a gyógyturizmussal kapcsolatos és a tiszai ökoturizmushoz kötődő tapasztalatok átadása
-- a járműipari és logisztikai klaszterekhez kapcsolódó üzleti és hivatásturizmus beindítása,
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-- a környezetipar fejlesztése esetén az ahhoz kapcsolódó hivatásturizmus eseményrendszerének kialakítása.
-- 5. számú részcél: A szállásférőhelyek fejlesztése:
-- a természetközeli szoft-turizmushoz kötődő szálláshelyek létrehozása a turisztikai kerékpárút-hálózat ill. csónakkikötők térségében (Tisza-liget)
-- ifjúsági szállásférőhely fejlesztés (Tisza-liget)
-- a Tisza-parti városrészben szállásférőhelyek létesítése a volt gabonaipari épületek átalakításával (barnamezős rehabilitációs támogatással, a Reptárhoz közeli elhelyezkedéssel)
-- a termál- és gyógyturizmus szállásférőhely fejlesztései (l. 2. sz. részcél)

1. A városi kirándulóturizmus fellendítése
2. A szolnoki termál és egészségturizmus
fejlesztése
3. A szolnoki eseményturizmus és rekreáció
fejlesztése
4. A szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése
Összes érintettség
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V7 A turizmus fejlesztés részcéljai városrészenként

D. Széchenyi városrész

c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése településrészenként
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Az ábra a fejlesztési részcélok városrészenkénti halmozódását érzékelteti.
A turizmusfejlesztés célterületei a
Belváros és a Tiszaliget. További
fontos beavatkozási terület még az
Alcsi városrész és Szandaszőlős

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak.
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2.1.8 V8 vertikális fejlesztési cél: Megújuló természetes energiaforrások kihasználása és felhasználásának ösztönzése
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
Szolnok és környékének kiváló adottságai vannak a megújuló természetes erőforrások kihasználásában.
Az energiahordozók között a napenergia mellett még jelentős a termálvízkincs, amelynek hasznosítása
jelenleg főként fürdési és gyógyászati célokra történik.
Az úgynevezett „passzív, autonóm és ökologikus” házak építésére, valamint a föld hőtartalmát kihasználó hőszivattyús, valamint a napelemes és napkollektoros energiaellátó berendezések alkalmazására is
lehetőség van a területen, különös tekintettel arra, hogy Szolnok Magyarország legmagasabb napsütéses óraszámmal rendelkező részén fekszik.
A meglévő épületek hő-háztartásának javítását (nyílászáró csere, hőszigetelés, valamint a szellőzés és
fűtési rendszerek korszerűsítését (pl. kondenzációs kazánok és hő-visszanyerő szellőző berendezés
alkalmazását) szorgalmazni szükséges.
A korábbiakban szalmabála tüzelésű erőmű, illetve ún. pellet (préselt fahulladék tüzelésű) erőmű, valamint bioetanol üzem építése, Martfűn biomassza erőmű létesítése is szóba került. A termálvíz energetikai felhasználása a városi energiakoncepció részét képezi.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha a termálvíz-hasznosítást nem sikerül jelentős mértékben növelni, az idegenforgalmi vonzerő nem
fokozható nagymértékben. Ha a geotermikus energiahasznosítás nem sikerül a gazdasági és szolgáltató területeken, a megújuló energiák hasznosításának elmaradásával a takarékos energiagazdálkodás pozitív irányú elmozdítása nem lesz megvalósítható és a széndioxid kibocsátás nem lesz a kívánt
mértékben csökkenthető;
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek kínálkoznak,
melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség az országosan magas napfénytartalom napenergiaként való hasznosítása, mind a lakó,
mind a közösségi, mind az üzemi épületeknél. Ennek eredményeként a hagyományos energiafelhasználás – és ezáltal a széndioxid kibocsátás – csökkenthető lesz
-- országosan támogatandó, így Szolnokon is támogatni szükséges az épületek energiafelhasználásának csökkentését. Már szerepel az önkormányzat tervei között az intézmények hőszigetelése, energetikai korszerűsítése.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V8 vertikális fejlesztési célt: A megújuló természetes energiaforrások kihasználását és felhasználását.
Fő célok:

- az energiaigény csökkentése
- a széndioxid kibocsátás mérséklése és a csökkentett energiaigény minél nagyobb arányban
megújuló forrásokból való fedezése

b) A részcélok meghatározása
-- 1. részcél: az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

Nemcsak távlati kedvező környezeti hatásai miatt, hanem az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében is célszerű az intézmények energia racionalizálása. Az épületek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszerek korszerűsítése akár 50 %-os energia megtakarítást is eredményezhet. Jelenleg az energiaracionalizálás – épületfajtától, épületállagtól és a felújítási igényektől függő - költségeinek megtérülési ideje 5-8 év. A városi intézmények esetében az önkormányzatnak közvetlen ráhatása van arra, hogy az energiaigény csökkenjen, és arra is, hogy milyen energia kerüljön
felhasználásra, azaz jó esetben mintául is szolgálhatnak a „civil” korszerűsítések számára is.
-- 2. részcél: a panel rehabilitációs program folytatása

A panel lakótelepek komplex rehabilitációja napirenden van. Ennek keretében a környezet megújítása
mellett az épületállomány korszerűsítése, hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fogyasztói hőmenynyiség mérés általánossá tétele, a fűtéshálózat felújítása szükségessé válik, de javasolható a csapadékvizek gyűjtése és közterületi felhasználása (öntözővíz), valamint a tetőkön elhelyezendő napkollektorokkal előállítani a használati melegvizet, esetleg ugyanezen módon elvégezni a fűtővíz előmelegítését, azaz fűtési rásegítésként is hasznosítani a napkollektorokat.
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-- 3. részcél: a magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása

A központi, állami energetikai korszerűsítési támogatási pályázatok mellett célszerű lenne helyi, önkormányzati ösztönző- és kritérium rendszer kidolgozása is. Ennek lehetőségeit és tartalmát meg kell
vizsgálni. Minimum programként kitűzhető, hogy az állami pályázatok elnyeréséhez szükséges saját
magánerő biztosításához járulna hozzá a város kamatmentes kölcsönnel, melynek törlesztését az
energia költségek megtakarításaiból fizethetné vissza a támogatott.
-- 4. részcél: a termálvagyon energetikai hasznosítása

A fürdőkultúra mellett a termálvagyon energiaforrásként történő hasznosítását meg kell vizsgálni és arra tervet kell készíteni. A földtani adottságok a város nagy részén kedvezőek a termálvíz energetikai
hasznosítására, így megvizsgálandó, hogy mely termálkutak vize alkalmas e hasznosításra (a sótartalomtól függően) és mi módon (termálerőmű, hőcserélős rendszerrel közvetlenül, stb.) Mivel a környező
települések közül több is jelentős termálvagyonnal rendelkezik, érdemes a tanulmányokat és terveket
térségi viszonylatban összehangoltan készíteni és a megvalósítást is együtt végezni.
-- 5. részcél: a napenergia lakossági és gazdasági felhasználásának ösztönzése

Elsősorban napkollektoros felhasználás javasolható a használati melegvíz előállítás és a fűtési rásegítés támogatására. Mivel ez a széndioxid kibocsátás csökkenéséhez (is) vezet, ösztönözni és támogatni kell a magántulajdonú lakásállomány esetén is az energiaforrás váltást. Mivel a „megspórolt” széndioxid kvóta értékkel bír és eladható, javasolt, hogy az eladott (ki nem használt) kvótából származó
bevételeket csak a támogatási rendszerbe lehessen visszaforgatni. A közvetlen támogatások mellett a
központi pályázatokhoz szükséges magánerő biztosításához is segítséget nyújthat az önkormányzat a
jobb környezet elérése érdekében, e támogatások visszafizetése a támogatott energia költségeinek
csökkenéséből fedezhető.
-- 6. részcél: a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

Hőszigeteléssel és az épületek energia-racionalizálásával energiaigényük jelentős mértékben csökkenthető. Az alacsonyabb energia igény következtében lehetőség nyílik a széndioxid kibocsátás mérséklésére, de ha a csökkent energia szükséglet megújuló energiákból fedezhető, az további környezetvédelmi előnyöket jelent. Az EU-ban 2020-ra az összes felhasznált energia 20 %-ának kell megújuló energiából származnia. Németországban ez az arány már ma is 30 % körül jár. Magyarország 2020ra 14,3 %-os arányt vállalt fel, pedig napenergia hasznosítási adottságaink a napsütéses órák igen
magas száma következtében sokkal jobbak, mint Németországban. Szolnok még hazánkon belül is a
leginkább napfényes területen fekszik, így a napenergia hasznosításnak kiváló lehetőségei vannak.
Javasolható a használati melegvíz előállítására és fűtés-rásegítésre napkollektorok szélesebb körű alkalmazásával kiváltani az eddig általánosan használt földgázt. A fatüzelés és a fa alapanyagot felhasználó pellet is széndioxid kibocsátás csökkentő, mert az elégetésnél ugyan keletkezik CO2, de max.
csak annyi, amennyit a növény korábban a levegőből kivont, így az egyenleg nulla, azaz nem számít
széndioxid kibocsátásnak.
-- 7. részcél: a mezőgazdasági és feldolgozóipari adottságok kihasználásával, biomassza erőművek létesítése

Martfűn tervbe van véve biomassza erőmű létesítése. Az éghajlatváltozás negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében megnövelendő erdőállomány egy része tűzifaként, vagy pellet gyártáshoz alapanyagként is hasznosítható. Ugyancsak vizsgálat tárgya lehet, hogy a mezőgazdasági terményfeldolgozás melléktermékei (pl. növényolajipari hulladékok) hogyan hasznosíthatók a helyi energiatermelésben.
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3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása
4. a termálvagyon energetikai hasznosításának elindítása
5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása
6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a
fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari
adottságok kihasználásával biomaszsza/pellet fűtő/erőművek létesítése
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Az ábra a részfejlesztési célok városrészenkénti halmozódását érzékelteti.
Kiemelt célterületek A Széchenyi városrész, az Alcsi városrész, továbbá a Belváros, a Nyugati és a Déli városrészek.

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak.
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2.1.10 V9 vertikális fejlesztési cél: A fenntartható tájgazdálkodás és természetvédelem
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
A táj természetes arculata az elmúlt évszázadokban főként a folyók szabályozása és a mezőgazdasági
művelés elterjedése miatt gyökeres változáson ment keresztül. A folyószabályozás jelentősen megváltoztatta a térség ökológiai-természeti adottságait, melyet a mezőgazdaság igényei és a napjainkban is
tartó ipari-urbanizációs folyamatok területigénye miatti beépítések tovább fokoztak.
Az elmúlt 100 évben a gyepek és a kivett területek aránya megfordult, utóbbiak kiterjedése a tízszeresére növekedett, míg a gyepeké közel tizedére esett vissza. Emellett a korábban gazdag élővilággal rendelkező gyepek összetétele is elszegényedett, ezért nemcsak kiterjedése, hanem természeti értéke sem
közelíti meg az alig több mint 100 évvel korábbit.
A közigazgatási terület nem bővelkedik országos és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területekben, ugyanakkor az országos ökológiai hálózatok elsősorban a folyómedreket követve átszövik a
város bel- és külterületét. Az ökológiai hálózat a tájgazdálkodás célterülete is. E területek nagy része
időszakosan vízzel borított. A tájgazdálkodás elemei még nem jelentek meg.
A városban ugyan csak két helyi jelentőségű védett természeti terület található, de a település közigazgatási területén mindezeken túl jelentős a kiterjedése azon területeknek, melyek természeti értéket képviselnek.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy a táji, természeti értékeket több veszély fenyegeti melyek elhárítására hangsúlyt kell fektetni a jövőben:
-- ha nem sikerül megállítani az urbanizációs folyamat negatív hatásait, az élővilág degradálódása, a
biodiverzitás csökkenése folytatódik, ami a városi élet minőségét és a város turisztikai vonzerejét
egyaránt csökkenti;
-- ha nem sikerül a Tisza-menti komplex tájgazdálkodást az érintett területeken a Tisza programmal, a
szomszédos településekkel együttműködve összehangolni, az árvízveszély tovább növekszik, a folyó
menti természetes és természetközeli élővilág tovább pusztul, a mezőgazdasági hasznosítás nem
lesz optimális,
-- ha nem bővülnek a helyileg védett természeti területek, és ezt követően nem gondoskodnak azok
természetvédelmi szempontú kezeléséről, az urbanisztikai szorító hatásának következtében fokozatosan tovább degradálódnak e területek.
-- ha nem sikerül a széleróziónak kitett területeken a védőfásításokat mielőbb végre hajtani, akkor a mezőgazdasági területek termőképessége csökkeni fog, és a város mezőgazdasági porszennyezettsége
fennmarad;
-- ha nem sikerül a gyepterületek csökkenését megakadályozni, a biológiai sokféleség csökkenése folytatódik.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi lehetőségek nyílnak meg
az itt élők számára, melyek kihasználása azért is szükséges, mert egyaránt segíti a foglalkoztatást és
gazdasági előnyökkel is jár:
-- lehetőség, hogy a tájgazdálkodás eredményeként speciális termékek állíthatók elő, melyek új piacot
teremthetnek, illetve a helyi gasztronómiai különlegességek alapanyagait adhatják. Ennek vonzó hatása lehet az idegenforgalomra, és új munkahelyeket teremthet a mezőgazdaságban.
-- lehetőség, hogy az alföldi és a folyó menti jellegzetes élővilág az ökoturizmus számára vonzerőt jelent,
különösen akkor, ha ezek bemutatása szervezetten és megfelő infrastruktúra (megfigyelő- és bemutatóhelyek, tanösvények) kiépítésével történik meg.
-- lehetőség a jellegzetes alföldi táj megőrzése mellett az erdőterületek növelése, őshonos fafajok telepítésével. A telepítési feladatok a képzetlen munkaerő foglakoztatásában is segítséget nyújthat. Az erdőterületek növelése javítani fogja a helyi klímaviszonyokat és a porszennyezés mérsékléséhez is
hozzájárul.
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V9 vertikális fejlesztési célt: A fenntartható tájgazdálkodás és természetvédelem
elősegítésének szükségességét.

b) A részcélok meghatározása
Az elképzelt jövőkép alapján a fejlesztési cél, Szolnok közigazgatási területén, de elsősorban az ökológiai folyosókon belül a tájgazdálkodás szorgalmazása, általában az ökogazdálkodás elterjesztése, a
turizmus számára is vonzerőt jelentő természeti értékek fokozott védelme. A fejlesztési célok:
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-- 1. részcél: A belterületek növekedésének megszüntetése, és a külterületi beépítésre szánt területek
növekedésének fékezése. A belterületi használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek fejlesztésbe
vonásával elkerülhető a belterület további növelése.
-- 2. részcél: Természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése. Új erdők telepítése szükséges egyrészt a
mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas földterületeken, másrészt az ökofolyosók mentén.
-- 3. részcél: Vizes élőhelyek létesítése, a meglévők megőrzése. A vizes élőhelyek létesítése a biológiai
sokféleség fenntartása miatt fontos cél.
-- 4. részcél: A madárbarát város megvalósítása. Célja az Alföldi táj jellegzetes madárvilágának megőrzése a városban és a város környékén. A madárvédelem a civilszervezetek bevonásával és a széleskörű lakossági tájékoztatásokkal lehet hatékony. A madárbarát mozgalom támogatása nemcsak a
természetvédelem, de a városlakók, és a turizmusfejlesztés érdeke is. Feladatok a fészkelő-helyek
védelme és szaporítása, a madárbarát növények telepítése a parkokba, közterületen, a túlszaporodott
macskaállomány fékezése. Ez utóbbit a helyi állattartási rendeletben lehetne szabályozni.
-- 5. részcél: Tájbarát, természetbarát vetésszerkezetre való áttérés (vetőmag-, esetleg rizstermesztés).
A nagytáblás növénytermesztés mellett/helyett a mozaikos termesztés, ugyancsak a biológiai sokféleség fenntartása miatt fontos.
-- 6. részcél: A mezőgazdasági széleróziót kivédő dűlőfásítások létesítése. A déli mezőgazdasági területek
széleróziónak kitett területein fontos feladat, mely egyben a város porszennyeződését enyhítheti.
-- 7. részcél: A környezetkímélő biogazdálkodás (vegyszermentes övezetek) előtérbe-helyezése. A biogazdálkodás egyrészt környezetvédelmi, másrészt egészségvédelmi, harmadrészt gazdasági szempontból is kívánatos. A természetileg érzékeny ártereken, vízjárta területeken a vegyszermentes gazdálkodást be kell vezetni.
-- 8. részcél: Az árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása (pl. gyümölcsösök telepítése, halgazdálkodás, legeltetése állattartás, ártéri ligetesítés). Az ártéri gazdálkodás a fenntartható tájgazdálkodás alapja. A természeti negatív adottságok (árvíz) gazdasági hasznosítása úgy, hogy az a természeti értékek megóvását szemelőtt tartja.
-- 9. részcél: Az öntözéses gazdálkodási területek arányának növelése. A várható klímaváltozásra is felkészülve, a szélsőséges időjárás kivédésére szükséges a minél nagyobb területre kiterjedő öntözéses
gazdálkodás kiépítése. A pár évtizeddel ezelőttinél kisebb jelenlegi öntözött terület méretét a korábbinál
nagyobbra kell növelni, ehhez a meglevő öntözőhálózat rehabilitációja ill. területi kiterjesztése elengedhetetlen
-- 10. részcél: A helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása. Egyre fontosabb a helyben értékesíthető termékek előállítása, nemcsak környezetvédelmi (felesleges közlekedési elkerülése) okokból, de
a turizmus helyi specialitások iránti igénye miatt is.
c) A fejlesztési cél és részcélok értelmezése területrészenként
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A melléklet ábrán a részcélok halmozódását lehet érzékelni külterületi
területrészenként.
Kiemelt célterületek a Széchenyi városrész és a Szandaszőlősi városrészek külterületei, de fontos beavatkozási területek még az Alcsi, a Nyugati
és a Déli városrészek külterületei,
valamint a Tisza árterülete is.
A belterületen további részcél a madárbarát város megteremetése, ezért
halványzöld színezést kapott a belterület egésze.

Megjegyezzük, hogy a részcélok természetesen nem azonos súlyúak.
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2.1.10 V10 vertikális fejlesztési cél: Felkészülés a klímaváltozásra
a) Az átfogó fejlesztési cél meghatározása
A klímaváltozás napjaink egyik legfontosabb globális kihívása, és nagyrészt egyetértés van a tekintetben, hogy ez a változás elsődlegesen antropogén hatások eredménye. A klímaváltozás kihívása világszinten szükségessé teszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors visszafogását, mivel azonban
ennek hatása csak hosszú távon érvényesül, a kibocsátások csökkentése mellett egyre inkább előtérbe
kerül a változó klímához való alkalmazkodás kérdése is.
Hazánkban 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja, hogy Magyarországon minél több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, valamint az,
hogy elősegítse a klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések érdekképviseletét klímavédelmi kérdésekben. Szolnok eddig nem csatlakozott a szövetséghez, a város területén nem történtek
kutatások a városi klímáról és a település nem rendelkezik klímastratégiával sem.
Szolnokon és környékén elhelyezkedéséből adódóan a kontinentális éghajlati hatás érvényesül elsődlegesen, emiatt az országos átlagnál szélsőségesebb hőmérsékleti és csapadékadatok jellemezők. A város és környéke hazánk egyik legszárazabb területén fekszik, azonban időnként jelentős károkat okozhat a vihar és a szél. A szélsőséges időjárási viszonyokkal jellemezhető napok száma a jövőben várhatóan emelkedni fog, gyakoribbá és hosszabbá váló nyári hőhullámok, változékonyabb időjárás, a viharok
és jégesők szaporodása, valamint tovább csökkenő, rendszertelenebbé váló éves csapadékmennyiség
várható.
A Tisza és a Zagyva torkolatánál fekvő várost érzékenyen érintheti a folyók összességében csökkenő
vízhozama, illetve a hirtelen bekövetkező esőzéseket, hóolvadásokat követő árvizek csúcsmagasságának emelkedése. A fentiek miatt Szolnok számára a városi klíma szempontjából is kiemelkedően fontos
a vízgazdálkodási kérdések térségi szinten történő megoldása, összekapcsolva ezt a területhasználatok
összehangolt változásával (ártéri tájgazdálkodás kialakítása).
Ugyanakkor a település számára a városi klíma szempontjából kedvező adottság is a folyók közelsége.
A folyómedrek széles, beépítetlen sávja, a – főként a Tisza mentén húzódó - erdők akklimatizáló hatásúak és segítik a város légcseréjét is Ugyanakkor nyugati és délkeleti irányból hiányzik a várost övező
zöldfelület klíma-kiegyenlítő hatása.
Klimatikus szempontból Tiszaliget helyzete kiemelkedően kedvező. A családi házas, kertvárosi beépítési
városrészek klimatikus viszonyai a városon kívül eső területektől jelentős mértékben nem térnek el, de
elhelyezkedésüktől függően ezek között is észlelhető különbség. Közülük legkedvezőbb helyzetben a
Kertváros és az Alcsi-Holt-Tisza menti üdülőterület van, ezt követik Tallinváros és a Széchenyi városrész
családi házas övezetei valamint a folyók menti lakóterületek. A zöldfelületek magas aránya, a szellős
beépítés miatt klimatikus szempontból kedvező a helyzet Szandaszőlős és Pletykafalu városrészekben
is.
Az intenzívebb beépítésű belső városrészekben a burkolt felületek magas aránya és a közlekedésből
adódó légszennyezettség az előbb említett településrészeknél kedvezőtlenebb mikroklímát teremt. Ezt
főként a Tisza és Zagyva menti területeken némileg ellensúlyozzák a folyók, az azt kísérő erdősávok,
Tiszaliget zöldfelületei és a vizet kísérő zöldterületek kondicionáló hatása, mindez azonban főként a vízpart menti sávra igaz és nem terjed ki az egész Belvárosra.
A város lakótelepeinek klimatikus adottságai igen eltérőek. Ez a településen belüli eltérő elhelyezkedéssel, a különböző épületmagasságokkal, a zöldfelületek mennyiségi és minőségi különbségeivel, illetve a
környező területhasználatokból eredő hatásokkal magyarázható. Legkedvezőbb helyzetben az alacsony,
maximum fsz.+4 emelet magas, koros növényállománnyal és magas lombkorona fedettséggel rendelkező zöldfelületekbe ágyazott, laza beépítésű – esetleg nem panel - területek vannak. Közülük ki kell
emelni a TVM és a repülőtér melletti lakótelepet, mivel ezek a sok egyéb szempontból kedvezőtlen
adottságú területek a települési klíma szempontjából kedvező adottságúak. A település lakóterületei közül a városi klíma kedvezőtlen hatásainak leginkább kitett terület a Széchenyi városrész panel lakótelepe
(településen belüli elhelyezkedés, tájolás, épületszerkezet, zöldfelületi hiányok főként a déli részen,
stb.).
A felhagyott és működő iparterületek és részben a város területének jelentős részét elfoglaló vasútterületek, a burkolt felületek magas aránya és a jórészt hiányzó fás növényzet miatt napsütötte időben jelentős mértékben felmelegszenek, ezzel növelve a városi hősziget jelenségét.
Mint a fentiekből látszik Szolnok város településrészei igen eltérő adottságokkal rendelkeznek a klímaváltozás adta kihívások kezelésére. Mivel a település egyes részei igen kitettek a klímaváltozás miatti
kedvezőtlen hatásoknak, a jövőben az éghajlati szempontokat is figyelembe kell venni a városfejlesztési
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

58

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

és – irányítási döntésekben, kiemelt figyelmet fordítva a kibocsátás-csökkentésre és – megelőzésre,
valamint az alkalmazkodás elősegítésére.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy az alábbi veszélyek jelentkezhetnek,
melyek elhárítása szükséges:
-- ha a város nem készül fel a várható klímaváltozásra, a szélsőséges időjárás-változások hatásainak
kivédésére, a városi életkörülmények nagymértékben romolhatnak.
-- ha nem sikerül a levegőszennyezettséget mérsékelni, az átlagos élettartam tovább romlik és ennek
negatív hatása lesz;
-- ha tovább növekszik a beépített területek aránya a belterületen belül, a városlakók életminősége romlani fog;
-- ha nem sikerül a lakótelepeken a helyi klímát kedvezőbbé tenni, e lakóterületek népességmegtartó
képessége csökkeni fog.
-- ha nem sikerül a közigazgatási területen az erdőterületek arányát növelni, a várható klímaváltozások
következtében a városban élés körülményei jelentősen romlani fognak.
A jelenlegi állapotfelmérés és elemzések alapján kimutatható, hogy a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében az alábbi lehetőségek kínálkoznak, melyek kihasználása szükséges:
-- lehetőség, hogy sikerül a városban a mainál jelentősebb mértékben az egészséges környezetet javítani, mind a városi átlagban, mind az összes városrészben külön-külön is. Ezzel a lakossági egészségi állapota és munkaképessége, vitalitása növekedni fog, és a szociális feszültségek mérséklődhetnek;
-- lehetőség, hogy a zöldfelületi rendszer tovább fejlődik, a meglévő parkok összefüggő rendszerré, és a
folyók menti ökológiai folyosókhoz kapcsolódóan épülnek tovább. A nagyobb összefüggő zöldfelületek, erdők és a belvárosi hősziget csökkentése érdekében alkalmazandó vízfelületek, párakapuk, közterületi árnyékolók hatására a mikroklíma alakítása sikeres lesz és mérsékelhető a felmelegedés. Ennek jótékony hatása az egészségesebb városi környezetben végsősoron a megbetegedések számának csökkenését, a munkaidő jobb kihasználását, a városi népesség jobb közérzetét, és ennek eredményeként a települési kötödést fogja erősíteni;
-- lehetőség az országosan magas napfénytartalom napenergiaként való hasznosítása, mind a lakó,
mind a közösségi, mind az üzemi épületeknél. Ennek eredményeként a hagyományos energiafelhasználás, és a széndioxid kibocsátás csökkenthető lesz;
-- lehetőség a termálvagyon energiatermelésre való hasznosítása. Ennek eredményeként a hagyományos energiafelhasználás, és a széndioxid kibocsátás csökkenthető lesz;
A fenti veszélyek elhárítása és a lehetőségek kiaknázása alapján került felvázolásra a jövőkép. Ezek együttesen határozták meg a V10 vertikális fejlesztési célt: A klímaváltozásra való felkészülés szükségességét.

b) A részcélok meghatározása
Az elképzelt jövőkép alapján a fejlesztési cél, Szolnokon és környékén a várható klímaváltozásra való
időben elkezdett felkészülés. A fejlesztési részcélok:
-- 1. részcél: Szolnok és környezete klímastratégiájának készítése. A meglévő klímamodellek eredményei

alapján fel kell tárni a városi klíma várható jövőbeli változását, vizsgálni kell a település városi klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységét, fel kell tárni a klímát befolyásoló tényezőket, illetve gazdasági ágazatokat. Ezt követően el kell készíteni a város klímaérzékenységi térképét, meg kell határozni
az egyes beavatkozásokat igénylő városrészeket és meg kell határozni a szükséges beavatkozásokat. Szükség lehet klíma forgatókönyvek felállítására.
-- 2. részcél: A beépítésre szánt területek arányának csökkentése. A városrészeket zöldterületekkel és az

átszellőztetést biztosító zónákkal tagolni kell. Az összefüggő sűrűn beépített területek között átszellőzést lehetővé tevő, hőmérsékletcsökkentő zöldfelületeket kell létesíteni. Az egyes városrészek között,
amennyiben lehetséges újonnan ugyanilyen zónákat kell létesíteni. A településrendezési eszközök
tervlapjain jelölt belterület és a külterületi beépített területek határán jelölt 200 m–es beépítés mentes
sávon belül előnyben kell részesíteni az erdőtelepítést.
-- 3. részcél: A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése. A felesleges közlekedési kényszereket a

kedvező közlekedési szerkezet megoldásával (gyűrűs szerkezet kialakítása, átmenő forgalmat generáló utak kiváltása, P+R parkolók létesítése) ki kell küszöbölni, továbbá meg kell teremteni a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeit.
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-- 4. részcél: A városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása .

A klímajavítás egyik legfontosabb eszköze a város belterületét behálózó és a folyó menti zöldfelületekkel öszszekapcsolt közpark-rendszer megvalósítása. A meglévő közparkokat összekapcsoló hálózatot kell
létrehozni, mert ezek klímajavító hatása sokkal jelentősebb, mint az egymástól elszigetelt zöldfelületeké. A városban a lombtömeg arányt növelni kell, ezért a zöldfelületeken többszintes növényállomány kialakítását, a beültetési intenzitás fokozását kell szorgalmazni.
-- 5. részcél: A városi parkok, gyalogos felületek, közterületek kedvező helyi mikroklímájának kialakítása.
EU célkitűzés, hogy a belvárosi hősziget kialakulását legalább olyan mértékben kell korlátozni, hogy a
belváros nyári csúcshőmérséklete a külterületi hőmérsékletet 5 foknál többel ne haladja meg. Ezért
kerülni kell a nagy, összefüggő burkolt felületeket, vagy ezek árnyékolásáról, hűtéséről gondoskodni
szükséges. A burkolatokat fel kell oldani zöldfelületekkel, árnyékot adó pihenőhelyekkel és párásító
kapukat kell felállítani, illetve minél nagyobb hűtést biztosító vízfelületeket kell létrehozni. Szökőkutakkal, csobogókkal is jól lehet enyhíteni a felmelegedést. Ezek a berendezések egyben a parkok,
gyalogos terek funkcionális használatát is segítik és a vizuális élményt is fokozzák. A sétautak felett
létesített lugasokkal, befuttatott pergolákkal, „zöld alagutak” kialakításával a növényzet árnyékoló/hűtő hatását nagymértékben ki lehet aknázni. Ahol a növényzettel árnyékolás nem megoldható (pl.
a közművezetékek nyomvonala miatt jelentős gyökérzetű növényzet nem ültethető) ott művi árnyékoló szerkezetek, nagyméretű napernyők, kinyitható vagy felfüggesztett árnyékoló „vitorlák”, ponyvarendszer, lamella-rendszer közterületre építése javasolható.
-- 6. részcél: A barnamezős területek, az újonnan kialakítandó gazdasági területek kedvező klímaviszonyokat eredményező hasznosítása, illetve kiépítése. A hasznosítás, illetve kiépítés során meg kell oldani,

hogy ne keletkezzenek túl nagy összefüggő zöldmentes területrészek. A lapostetős épületek zöldtetős
kialakítását támogatni kell. A telekstruktúrát és a közterületek rendszerét úgy kell alakítani, hogy közpark is kialakulhasson a területet ellátó központ mellett/körül. A rehabilitált gazdasági területek kulturált kialakítása és kedvező klimatikus viszonyai a befektetőkre is vonzó hatást gyakorolnak.
-- 7. részcél: A víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása . A víztakarékosság a szélső-

séges időjárási viszonyok miatt várható vízhiányra való felkészülést jelenti. Az esővizek gyűjtését,
tározását és felhasználását általánossá kell tenni. A használt vizek egy részének újra felhasználásával
ugyancsak csökkenteni lehet a vízfelhasználást. A városi közkutak vizének takarékos felhasználásával
kapcsolatos intézkedéseket az önkormányzatnak kellene meghozni (pl. az 500 m3/év víztermelést
meg nem haladó csőkutak vizének öntözési korlátozásával, esetleg kártyás közkutak üzembe helyezésével). A környezetbarát építőanyagok alkalmazásával a széndioxid kibocsátás mérsékelhető.
-- 8. részcél: A helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése . A helyben értékesíthető mezőgaz-

dasági termékek előállításával, helyi termelői piacok létesítésével a közlekedési forgalom, így az
üvegházhatású gázok kibocsátása mérsékelhető. A helyi termékek helyben történő piacképes előállítása az idegenforgalom számára is előnyős kínálatot teremthet.
-- 9. részcél: A hatékony energiagazdálkodás. Az energiafelhasználás hatékonysága gazdasági cél is, de

a megújuló energiaforrások felhasználásával a széndioxid kibocsátás is jelentősen mérsékelhető. Az
épületek energia racionalizálása, energia igényük hőszigeteléssel történő csökkentése ugyancsak a
széndioxid kibocsátást mérsékli. Szolnok és térsége a napenergia és a geotermál energiák hasznosíthatóságában igen jó adottságokkal rendelkezik, a geotermikus energia potenciáljának felmérése után
részletes hasznosítási javaslat kidolgozása szükséges. Támogatni kell mind a közösségi intézményi,
mind a lakó, mind a gazdasági, üzemi épületek hőszigetelését és energiaracionalizálását, energiafelhasználásukban a megújuló energiák alkalmazását, minél nagyobb mértékben.
-- 10. részcél: A lakosság környezettudatosságának fejlesztése . Ismeretterjesztő előadásokkal, bemuta-

tókkal, a kívánatos környezettudatos magatartás előnyeinek bemutatásával ismeretterjesztő kurzusokat kell szervezni. Különböző támogatási módokat, gazdasági ösztönző rendszereket kell kidolgozni
és bemutatni annak érdekében, hogy a lakosság mielőbb ráérezzen a környezettudatos magatartásra.
Támogatni kell azokat a civil szervezeteket, amelyek a környezettudatosság propagálást felvállalják.
-- 11. részcél: Az épületek felmelegedésének mérséklése Az épületállomány felmelegedésének mérséklé-

se mind a bent tartózkodók komfortérzete, mind a közterület felé kisugárzó hő miatt fontos. Az épületek árnyékolását – ahol csak lehet – növényzettel kell megoldani, mert az a párologtatás miatt nagyobb hűtő hatással rendelkezik, mint a művi árnyékoló szerkezetek. Emiatt – és a kedvezőbb esztétikai hatás érdekében is – célszerű a tűzfalakat és a városképi értékkel nem bíró homlokzatokat növénnyel befuttatni, mely megoldja az árnyékolást és hűvösen tartja a falakat. A lapostetős középületek
és lakóházak tetején javasolható zöldtetők létesítése, ami nemcsak a belső klímatizálást segíti, de a
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tetőteraszok használati és esztétikai értéke is jelentősen megnő. Az épület mikroklímájának alakításában az erkélyek, loggiák, ablakba helyezett virágládák intenzív növényzetesítésének is szerepe lehet. Ahol az árnyékolás növényekkel nem oldható meg, ott épített árnyékoló szerkezetekkel, épített
árnyékoló rácsokkal vagy kitekerhető árnyékoló ponyvákkal javasolható a homlokzatok felmelegedéstől védelme.
-- 12. részcél: A katasztrófavédelmi szervezetek beavatkozó képességének fejlesztése

Ez a beavatkozás elsősorban központi (megyei) és nem települési feladat, de a város figyelem felkeltése a ténmára ennek ellenére fontos. Remélhetőleg a klímaváltozásra való felkészülés és a vízgazdálkodási intézkedések következtében a katasztrófa veszély nem növekedni, hanem éppen csökkenni
fog, ennek ellenére a reagálóképesség javítása fontos.
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10. A lakosság környezettudatosságának fejlesztése
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A melléklet ábrán a részcélok
halmozódását lehet érzékelni
városrészenként.
A város egésze célterület, ez a
táblázatból leolvasható.
A jelentősebb célterületek mégis
azok, melyeket a klímaváltozás
jobban érint, azaz ahol jelentősebb beavatkozásra van szükség. Az ábra nem foglakozik a
külterületekkel, de az erdősítést a
folyómedrek ártereken, illetve az
azt követve valamint a település
határát körül ölelő 200 m-es
beépítésmentes sávban kell végrehajtani.

Megjegyezzük, hogy a részcélok
természetesen nem azonos súlyúak.
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
2.2.1. A jövőkép és az átfogó célok kapcsolata
A jövőképet az elemzésekből levezett defenzív és offenzív célok rendszere alapján lehetett meghatározni. A jövőképnek településpolitikai és települési társadalmi konszenzuson kell alapulnia. A fejlesztési
célok a jövőkép megvalósítására irányulnak. A célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a településfejlesztési elvek érvényesülésére. A településfejlesztési elvek irányelv jellegű megállapítások, konkrét
feladatok megjelölése nélkül. Az alábbi ábra a jövőképek településfejlesztési elvek és a fejlesztési célok
kapcsolatát mutatja be. A jövőképet az alábbiakban a vertikális fejlesztési célok szerinti bontásban is
bemutatjuk.

A jövőkép a fejlesztési irányelvek és kiemelt fejlesztési célok összefüggését szemléltető ábra

V1 Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése, ifjúságpolitika c. átfogó fejlesztési
cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- A város lakónépessége 72 000 körül stabilizálódik, a népesség korfája egészséges irányba mozdul el.
-- A foglakoztatási szint, a szolgáltatások és az infrastrukturális ellátottság színvonala, a környezeti feltételek, (környezetvédelmi körülmények, a város arculata) jelentősen javulnak. A gépjárműforgalomtól
mentes közösségi terek, utcák a közösségi élet, a kulturális rendezvények szinterei lesznek. Sikerül a
gyalogos utcák és terek mentén a város múltját, kulturális értékeit hordozó műemlékeket, helyi védelem alá helyezett épületeket felújítani és új közösségi funkciókkal gazdagítani. Összességében a városban élés körülményei kedvezőbbé válnak.
-- Ennek következtében a társadalmi összetartozás és az egymás iránti szolidaritás nő, az együttműködési készség javul. A civil szervezetek hatékonyan tudnak részt venni a településfejlesztési és rendezési politikában. Kezdeményezői lesznek a fejlesztéseknek, és az elindított fejlesztéseket érdeklődéssel követik a megvalósulásig.
-- A fiatalokat sikerül a városban tartani, illetve letelepíteni. Sokan tanulnak a Szolnoki Főiskolán, és az
itt tanulók jelentős része helyben lesz foglalkoztatható, mert a főiskola profiljában megjelennek olyan
szakok, melyek közvetlen tudnak kapcsolódni a helyi gazdaság fejlesztési és innovációs igényeihez.
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A V1 átfogó célhoz kapcsolódik szinte mindegyik átfogó cél, hiszen a többi cél megvalósulása is segíteni
fogja a népességmegtartó képesség javítását és a városhoz való kötődés erősítését.
V2 Esélyegyenlőség javítása c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- A hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregált lakosság integrációjában kedvező változások mennek végbe.
- Az eredményes iskolai felzárkóztatási program hatására a 8 általános iskolát elvégzők száma jelentősen megnő, emelkedik a továbbtanulók száma is. Az iskolai mentor program hatásosan segíti
az előmenetelben lemaradt tanulókat. A hátrányos helyzetű tehetséges tanulókkal való külön foglalkozás és a felsőfokú iskolai előkészítő tanfolyamok eredményeként megnő az érettségizett és
felsőfokú végzettségűek aránya.
- A családi krízis mentorálas nagyban segít a krízis helyzetben élő családokon, megoldódnak életvezetési problémák, csökken a családon belüli erőszak, javul a családi forrásokkal gazdálkodás.
- A beindult felnőttképzés, átképzési tanfolyamok hatására kevesebb lesz a munkanélküli. Olyan
munkalehetőségek keletkeznek, melyek az alacsonyabb képzettségűek számára is munkalehetőséget kínálnak. Ilyenek a barnamezős terület-előkészítési feladatok és az erdőtelepítések. Több
roma-vállalkozó működik a városban, mint korábban.
- Felszámolásra kerületek a Törteli utca és a Tüzér utcai szegregációs nyomortelepek. Az itteni lakók áttelepültek a Mester utcában megépült jól felszerelt szociális lakásokba. Más
szegregátumokban a rehabilitáció eredményeként a lakhatási és higiénés körülmények jelentősen
javulnak.
- Közösségi ház épült a Hangya és Tücsök utca környezetében. Ez egyben központjává vált a roma
kulturális hagyományok megőrzésének és ápolásának, valamint a környék felnőtt oktatásának.
- Az egészség javító programok végrehajtásával hátrányos helyzetű lakosság várható élettartalma
megnőtt, kevesebb lett a fogyatékkal élők száma
-- A fogyatékkel élők helyzete folyamatosan javul.
- A speciális képzési rendszer, a korai fejlesztő foglakozások, az óvodai és iskolai foglakozásokhoz
speciális eszközök biztosítása, tanfolyamokkal a foglakoztatási helyzetük segítése mind hozzájárul, hogy hátrányos helyzetük csökken.
- A családsegítő programok segítenek az élet legkülönbözőbb területein a hátrányos helyzetük leküzdésében.
- Tovább javult a fogyatékkal élők nappali ellátórendszere.
- Az akadálymentesítés általánossá vált, mind a közterületeken, mind az épületeken belül.
- A fogyatékkal élők közösségei támogatásban részesülnek. Ennek következtében a sportolási és
szórakozási lehetőségeik kibővülnek.
-- Az idősek száma az összlakosságon belül megnövekedett. Az idősgondozás hatékonysága fokozatosan javul.
- Az aktív öregkor átlagban meghosszabbodott, melyben nagy szerepe van, hogy szervezett programok segítik önkéntes közösségi célú foglakoztatást. (mentoroktatást, helytörténeti, kulturális és
hobbi, ismeretterjesztő szervezetekben való részvételt).
- Az átlag életkor meghosszabbodása nagyrészt köszönhető az egészségmegőrző és életmód programok eredményes végrehajtásának. Növekszik az egészségben megélt évek száma.
- Javult a gondozásra szoruló idős emberek ellátása (nappali idősellátó és bentlakásos intézmények
épültek, az ellátás színvonala emelkedett).
-- A nők helyzete fokozatosan javul. A részmunka-foglalkozatás általánossá vált, a gyermekjóléti intézmények bővültek és területileg arányos elhelyezkedésűekké váltak. A nők közéleti szereplése és civil
aktivitása megnövekedett. A város közbiztonsága a korábbiakhoz képest is kedvezőbbé vált.
-- Általánosságban a fejlesztési célok megvalósítása révén javul az oktatásban, az egészségügyi és
szociális ellátásban, a foglakoztatásban az esélyegyenlőség.
V3 Munkahelyteremtés és a gazdaság versenyképességének növelése c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
A gazdaság megerősödik, több lábon állóvá válik, újabb termelési profilok honosodnak meg. A térségi
gazdasági együttműködés mind az iparban és logisztikában, mind a mezőgazdaságban és a terményfeldolgozásban erősödik. A jobb gazdasági helyzetnek köszönhetően számos új munkahely jön létre és
jelentős mértékben csökken a munkanélküliség. Javul a magasan kvalifikáltak és az alacsonyan képzettek foglalkoztatása is. A nagyobb foglalkoztatási arány következtében nő a lakosság jövedelme, ami
általános életszínvonal emelkedéshez vezet.
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-- A Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktívan részt vesz, sőt a koordináló szerep
felvállalásával meghatározó jelentősége van a gazdasági struktúra és termelési profilok alakításában,
szervezésében is. Kecskeméttel és saját kistérségével, valamint a kistérség határán kívüli településekkel (Törökszentmiklós, Tiszaföldvár) is összehangolja gazdaságát. Ennek következtében összedolgozó beszállítói hálózatok, egymást kiegészítő gazdasági tevékenységek, komplex termelési rendszerek alakulnak ki.
-- Szolnok meghatározó szerepet játszik gazdasági klaszterek létrehozásában és megerősítésében.
Kecskeméttel a járműipari klasztert, Szajollal a logisztikát, a Tisza menti településekkel az öko- és
tájgazdálkodási klasztert valamint az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripart és terményfeldolgozást, Törökszentmiklóssal a gépipari együttműködést fejleszti közösen. A klaszterekbe kistérségen kívüli települések is bekapcsolódnak.
-- A gazdasági infrastruktúra-fejlődésével olyan inkubátorházak, technológiai fejlődést indukáló inkubáció jött létre, amely az induló vállalkozások talpon maradását, megerősödését, versenyképességének
növekedését eredményezi. Bővült a gazdasági háttérszolgáltatások köre is, a folyamatosan változó
szabályozókat követő pénzügyi és jogi tanácsadás általánossá és elérhetővé vált, a racionálisabb
munkaerő kihasználás érdekében és a fluktuáló csúcsigények kiszolgálására beindult a munkaerőkölcsönzés.
-- A gazdasági versenyképesség fokozása a külső közlekedési infrastruktúrák, elsősorban az M8 és az
M4 autópályák megépültével megtörténik. Rehabilitációra kerül a térségen belüli, települések közötti
úthálózat is, kiépülnek az autópálya bevezető szakaszok. A hivatásforgalom egy része a közút helyett
az ugyancsak megépült településközi kerékpárút hálózatot veszi igénybe, amely a nagyobb foglalkoztatókig, az ipari parkokig folyamatos rendszert alkot.
-- A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítva van, a folyamatosan változó munkaerőigénynek megfelelő képzések állandósultak, a képzésbe a nagyobb foglalkoztatók közvetlenül is
bekapcsolódnak. Általánossá válik az élethosszig való tanulás és ennek szükségessége a lakosság
körében is tudatosodik. A legalacsonyabban képzettek tudását is sikerül a munkaerő-piaci küszöb
szintjére felfejleszteni. Az oktatási, átképzési kínálat bővül, javul az idegennyelvi ismeret és a számítástechnikai-informatikai műveltség. A gazdaság igényei szerint bővül a Szolnoki Főiskola képzési
profilja, új szakok (vízgazdálkodás, öko- és tájgazdálkodás, környezetipar) indulnak. A nők foglalkoztatását lehetővé tevő gyermekjóléti intézmények hálózatának fejlesztése megkönnyíti a munkába állást, a vidékről bejáró nők számára a nagyobb foglalkoztatók közelében (pl. megfelelő környezeti feltételek esetén az ipari parkoknál) vagy a városba érkezési pontoknál létesülnek gyermekintézmények.
V4 Városi arculatépítés környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás c. átfogó fejlesztési cél
megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
A város vonzereje mind lakossági, mind idegenforgalmi és befektetői szempontból növekszik. Javul a
városkép, rendezetté válnak korábban elhanyagolt területek, a kihasználatlan vagy funkció nélküli védett
épületek újrahasznosítása és felújítása megtörténik csakúgy, mint a korábban használaton kívül került
honvédségi és gazdasági barnamezős területeké. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével csökken a
belső forgalom, javul a környezetminőség. A több zöldterület nemcsak esztétikai, hanem használati és
környezeti előnyöket is hoz Szolnoknak. A városi arculat színvonalának emelkedése az identitástudatot, a
városhoz ragaszkodást is erősítő társadalmi előnyökkel is jár.
-- A városvédő és hagyományőrző civil szervereződések a lakossági aktivitás növekszik mind az értékvédelem, mind a települési kötődés terén. Általánossá válik a magas színvonalú városi környezet
iránti igény, nő a lakosság környezettudatossága. Javul az építészeti értékek megőrzésének és hasznosítottságának foka és színvonala, ezáltal a város arculata. A népességben kialakul az értéktudat,
amelyért tenni is hajlandó.
-- Az ökonomikus területgazdálkodás érvényre juttatásával a már beépített területek hatékony felhasználása megvalósul, megtörténik a belterületi alulhasznosított területek rendezése, rehabilitálásra és
kihasználására kerülnek a barnamezők. Jelentős mértékben csökken a zöldmezős beruházások iránti
igény, megáll a belterület terjeszkedése és újabb természeti területek beépítése.
-- Az önkormányzati vagyon városi arculatépítéshez való felhasználása megtörténik a - a megfelelő látványt nyújtó és közösségi/fogadó funkciókat tartalmazó - városkapuk kiépítésénél illetve a városi nagyobb közösségi célú fejlesztéseknél, valamint a szociális és önkormányzati bérlakás állomány növeléséhez. Ezek az új építések ill. barnamezős rehabilitációk (Thököly úti és Mester utcai volt laktanyaterületek) egyben a városi arculat megahatározó elemeivé válnak.
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-- Az új gazdasági területek körüli arculatjavító fásítások nemcsak városképi elemként, hanem kedvező
környezeti és mikroklíma alakító hatásuk érdekében megvalósulnak. Az ipari, logisztikai parkok építése során a látványvédő és környezetjavító fásítások elősegítéséhez támogatási rendszer kidolgozásra
kerül.
-- A kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósul, létrejön a városszerkezet gyűrűs szerkezete, a városrészeket tehermentesítő, elkerülő utakat hálózata, a zsák jellegű gyűjtőút hálózat két
irányból megközelíthetővé válik. Ezáltal a lakóterületek és közterületek a felesleges közlekedési
kényszertől mentesülnek, a levegőszennyezés és a zajterhelés mértéke nagymértékben csökkenni.
-- A környezet és utasbarát közösségi közlekedés megvalósulásával a közösségi közlekedés igénybevétele jelentősen növekszik, ezáltal a közúti forgalom és annak környezetterhelő hatása csökken. A
vasútállomás és a városi közlekedés transzmissziós pontjaiban P+R és B+R parkolók, a közösségi ellátás csomópontjaiban nagykapacitású parkolók épülnek, az autóbuszmegállók a funkcionális csomópontokba kerülnek át, a kényelmes járműpark beszerzése megtörténik.
-- A kerékpáros-közlekedés a városi hálózat teljessé tételével és a környező településekkel való kerékpárút hálózat megépítésével fontosabbá és széles körűen használttá válik. Biztosított a legfontosabb
közösségi, illetve lakó, munkahelyi célpontok között a kerékpáros elérhetőség, a munkába, ill. iskolába járás általános eszközévé válik a bicikli. Ennek eredményeként javul a népesség egészségi állapota és sportossága, csökken a személygépkocsi forgalom és a környezetszennyezés.
-- A „Fenntartható Zöld Város” imázs kialakul a zöldfelületek jelentős mértékű növelésével, a közparkok,
utca menti és térfásítások bővítésével. A belterületi zöldfelületek a Tisza és a Zagyva menti ökológiai
folyosókkal összefüggő zöldhálót alkotnak. A belterületi határok és a mezőgazdasági dűlők menti fásítások megvalósulásával a mezőgazdasági porszennyezés mérséklődik, tisztábbá válik Szolnok levegője. Megtörténik a gazdasági területek és a lakóterületek közötti védőfásítások telepítése is. A gazdasági területeken belül növekszik a zöldfelületi arány és többszintes intenzív növényállomány telepítésével a lombtömeg. A nagyméretű üzemcsarnokok, a közintézmények és lakótelepi házak
lapostetős épületeinek zöldtetősítésével a mikroklíma és az épületek használati értéke is javul. A
zöldfelületek jó minőségű fenntartását a tulajdonosok biztosítják, a közterületeket a városüzemeltetés
gondozza. A lakosság aktívan részt vesz a Zöld Város programban: a lakóépületek, erkélyek növényzetesítése, a tűzfalak, kerítések befuttatása általánossá válik.
-- A városrészek közötti eltérő környezeti különbségek enyhítése az elhanyagolt városi területek rehabilitációjával megtörténik. Ez kedvezőbbé teszi a városi imázst és javítja a népesség közérzetét.
-- A gyalogos közösségi utcák és terek bővítése, összefüggő gyalogos rendszer kialakítása megvalósul
a Belvárosban kelet-nyugat irányban a vasútállomás és a Zagyva part, észak–déli irányban a városközpont és Tisza-liget között. A gyalogos felületek zöldfelületekkel, utcabútorokkal, szobrokkal, vízfelületekkel gazdagodnak. A gyalogos terekhez kapcsolódó földszinti funkciók publikussá válnak, üzletek, éttermek alakulnak ki, melyek a közterületekre is kitelepednek. A gyalogosterek és utcák a közösségi élet, a társadalmi érintkezés és az idegenforgalom színtereivé válnak.
-- A város történelmi múltját és sajátos arculatát képviselő építészeti értékek (műemlékek és helyileg
védett épületek) felújítása és – lehetőség szerint - közösségi célú funkcióváltása megtörténik. A védett épületekről kataszter készül az érték és állapot rögzítésével. A gyalogos terek menti épületek felújítása a közösségi terek létrehozásával egyidőben lezajlik.
-- A Belváros részét képező Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja megtörténik, a lakóutcák nagy
része a Tiszaparti sétányra levezető vegyes-forgalmú lakóutcákká válik, az épületállomány felújítása
megvalósul.
-- A Tisza-liget, mint Szolnok legfontosabb rekreációs területe és jelentős idegenforgalmi célpontja fejlesztésre kerül. A Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd hídfőjében magas színvonalú közösségi terek és zöldfelületek létesülnek, felújításra kerül a rendezvényterület, kialakul a Tisza-ligeti Strand és
Élményfürdő előtti fogadótér, jelentősen bővül a termálfürdő, közösségi parkolók létesülnek az intézmények kiszolgálására. A szigetről gyalogos és kerékpáros cölöphíd épül a Szandai réten kiépült bevásárlóközpont és szabadidőközpont felé, így a bevásárlóközpont kerékpárral, közúti híd igénybevétele nélkül a Belvárosból könnyen elérhetővé válik.
V5 Közösségi intézményellátás fejlesztése és a lakásellátás fejlesztése c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- Az egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése az egészségvédő és prevenciós programok keretében végrehajtásra kerül, az intézmények tárgyi eszközökkel
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való ellátásának javítása megtörténik minden rendelőben azonos felszereltségi színvonal biztosításával. Az egészségtudatosság erősödik, a lakosság jó egészségi és munkaképes állapotának fenntartása sikeressé válik. Ezáltal az átlagos életkor az országos szintre emelkedik és Szolnok behozza
egészségügyi lemaradását.
-- A képzettségi szintek javítása alap, közép és felsőfokon is megtörténik. Ezáltal javul a foglalkoztatás,
növekszik a gazdaság versenyképessége és a kultúra iránti igény is fokozódik. Ez a városi környezet
magasabb színvonalában is láthatóvá válik.
-- Idősgondozók és nappali foglalkoztatók bővítése megtörténik, csakúgy, mint a bentlakásos idősellátás
kapacitásnövelése. Az igényekhez mért lemaradás és a városrészek közötti ellátási különbségek felszámolásra kerülnek. A kapacitások bővítése folyamatosan követi az időskorúak számának emelkedésével állandóan fokozódó igényeket.
-- Az egyházak szerepe folyamatosan bővül a szociális ellátásban, a Szolnokon működő egyházak intenzíven fejlesztik közreműködésüket az idős-ellátásában, életkrízis-válság kezelésben, a hátrányos
helyzetű gyerekek és kamaszok foglakoztatásában, egészségfejlesztő programokban, a romák
pasztorációjában, közösségi házak létesítésében és közösségi foglalkozásokban, drog-prevencióban
és roma lakosság támogatásában. E célra szervezeteket és intézményeket létesítenek és tartanak
fenn.
-- A településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás megvalósul, az ellátottsági különbségek
felszámolásra/mérséklésre kerülnek, különös hangsúllyal a gyermekintézményekkel (óvodával, bölcsödével, iskolával) való azonos minőségű ellátottság elérésére. Javul az intézmények kerékpáros, ill.
közösségi közlekedéssel megközelíthetősége is.
-- A közösségi ház megépül a Tücsök utca térségében, ami lehetőséget biztosít a környéken élőknek
kultúrájuk ápolására, a közösség fejlesztésére, a helyben történő továbbképzésekkel munkaerő piaci
helyzetük javítására. A közösségi ház multiplikátor hatása a telep rehabilitációját is segíti.
-- Az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása a Mester utcai és a Thököly úti volt laktanyaterületek átépítésében nyilvánul meg. E területeken munkahelyek, gazdasági, kereskedelmi létesítmények, közösségi intézmények és szociális-, valamint önkormányzati bérlakások építése megtörténik. Az önkormányzati tulajdonokon végrehajtott fejlesztések ösztönzőleg hatnak egyéb – befektetői –források mobilizálására és e területeken további ingatlanfejlesztések megindítására is.
-- Szociális és önkormányzati bérlakások építésével az alacsonyabb jövedelmük lakásellátása javul, a
már nem rehabilitálható állagú, bontásra érett szegregátumok felszámolása megindul. Az önkormányzati bérlakások építése a fiatalok első lakáshoz jutását és a betelepedők lakhatási lehetőségeit könynyíti meg.
-- A lakásösszetétel javítása, a komforthiányos lakások felszámolása vagy felújítása nagy ütemben zajlik, a legrosszabb állapotban levő szegregátumok megszüntetése megtörténik, a rehabilitálható állagú
lakásállománnyal rendelkező szegregátumok komplex rehabilitálásának keretében a teljes közművesítés és a lakások komfortosítása megtörténik.
-- A lakótelepek rehabilitációja folytatódik, a panelos lakóépületek energia racionalizálása alternatív
energiaforrások felhasználásával megtörténik. A lakótelep komplex, a közösségi terekre és ellátó hálózatra is kiterjedő rehabilitációja EU támogatással lezajlik.
-- A lakó és közösségi épületeknél a megújuló energiaforrások felhasználásnak növelésére a központi
támogatások mellett helyi támogatási rendszer kerül kidolgozásra, melynek segítségével egyre több
épület energetikai racionalizálása történik meg, csökkentve ezzel a városban a széndioxid kibocsátást.
-- A vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók betelepítése megvalósul, a vasútállomás üzemi
területének felújításával egyidejűleg a felszabaduló területre az állomás épületébe az ingázó népesség és a környék településeinek közösségi ellátását is segítő okmányiroda, étterem, különböző szolgáltatások települnek.
V6 Kutatás és fejlesztés kapcsolatának elmélyítése fejlesztése c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása
esetén a JÖVŐKÉP
-- Speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakításával megteremtődik az inkubátorházak
szolgáltatásainak fejlesztése is, bővül az inkubátorházak kapacitása, ezáltal a vállalkozói környezet,
az üzleti-innovációs infrastruktúra fejlesztése is megtörténik. A szolgáltatási tevékenységhez és az
iparfejlesztéshez szükséges épületek megépülnek, a gazdasági célra hasznosítható barnamezős teJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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rületek átalakítása lezajlik, a gazdasági szolgáltatások skálája bővül, a gazdasági háttérszolgáltatások
minőségi színvonala emelkedik.
-- A technológiai inkubátorházak megvalósulnak, szolgáltatási körük bővítése, fejlesztése megtörténik.
Az üzleti környezet infrastrukturális elemeinek fejlesztésével a térségi innovációs infrastruktúra megerősítése lezajlik, ezáltal a KKV-k számára magas szintű szolgáltatásokat nyújtó háttér megteremtődik.
-- Az innovatív ötletek gyakorlati megvalósítása általánossá válik a kedvező gazdasági környezetben,
nemcsak a nagyobb vállalkozások, hanem a természetes személyek piacképes, innovatív ötletei is sikeresen megvalósulnak és piacot nyernek. A befektetői tőkebevonás a kisebb vállalkozások számára
is hozzáférhetővé válik. A projektek megvalósításához kapcsolódó eszköz és anyag beszerzésének
támogatása általános és elérhető.
-- A K+F és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzés profilbővítése megtörténik, képzési
szerkezete a térségi gazdasági igényeknek megfelelően alakul át. Ezáltal a Szolnoki Főiskola hallgatói létszáma is emelkedik. A főiskola és a térség legjelentősebb, innovatív cégeinek szoros együttműködése napi gyakorlattá válik. A felsőfokú oktatás és a szakképzési hálózat együttműködése kialakul,
így alkalmas arra, hogy kielégítse a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés szakember igényét és
megvalósítja a térség képzési-foglalkoztatási együttműködését.
V7 A turizmusfejlesztés c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- A városi kirándulóturizmus fellendítése érdekében megtörténik az egynapos programot kínáló attrakciók kialakítása, ennek keretében megépül az interaktív repülőmúzeum, a vasúti témapark a modellvasút világgal. Megvalósul Tisza-ligetben az aquapark, a termálfürdő és hozzá kapcsolódóan a speciális fürdőkultúrák bemutatására alkalmas keleti (japán, török) fürdők. Ugyancsak a Tisza-ligetben létrejön a természet-közeli játszó és kalandpark, amely fellendíti a családi és ifjúsági turizmust. A kalandparkban megvalósulnak a lombkorona sétányok, mászófalak és a Tisza fölötti drótkötélpálya is.
--A természetjáró és amatőr/szabadidős sport-turizmus létesítményeinek fejlesztése keretében a Tisza
parton megépülnek a kerékpárutak és biciklis ügyességi pályák, az evezősturizmus létesítményei, kikötőkkel, szálláshelyekkel, biciklis pihenőkkel, információs állomásokkal, vendéglátással. Ezek jól illeszkednek a Tisza-völgyi öko-turisztikai hálózatba és olyan vonzerőt képviselnek, hogy a túrázókat
egy napi szolnoki megállásra késztetik.
-- Jól szervezetten működnek a városlátogató tematikus túrák, megindult a tiszai (séta)hajózás, kialakult
a Tisza-Zagyva torkolat környékének intenzív idegenforgalmi hasznosítása, melyhez a speciálisan
szolnoki (hal)gasztronómiai turizmus is kapcsolódik.
-- A Milléri tó körüli rekreációs és sportterületek kialakultak, nagy vendégkört vonz a horgász- és a lovas
turizmus, a hely vizes élővilágára alapozott természet-bemutató hely létesült.
-- A szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése keretében megtörténik a Tiszaligeti Termálfürdő
bővítése, markáns gyógyászati profiljának kialakítása, a rehabilitációs tevékenységekhez szükséges
épületek, gyógymedencék, felszerelések és a képzett munkaerő rendelkezésre áll. A gyógyfürdőhöz
kapcsolódó szálláskapacitás is létrejött, a városi oldalon lezajlott a Tisza-szálló gyógyszállóként rehabilitálása, beindult a gyógy-turizmust kiszolgáló szakemberképzés.
-- A szolnoki eseményturizmus, fesztiválok fejlesztése a hely-specifikus jellegének megerősítésével
megtörtént, új események, rendszeresen ismétlődő fesztiválok, tömegrendezvények szervezése folyamatos, sportfesztiválok, az évenként ismétlődő amatőr sportversenyek és a professzionális sportesemények rendszeressé váltak.
-- A hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus beindult, a vízgazdálkodási, tájgazdálkodási tanfolyamok,
kurzusok, konferenciák, bemutatók rendszeressé váltak, a speciális helyi termék-brandek bemutatása
piackutató vásárokkal társítva időről-időre megrendezésre kerül. A hivatásturizmus minden Szolnokhoz kötődő innovációs ágazatban virágzik.
V8 A megújuló természetes energiaforrások kihasználása és felhasználása fejlesztése c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése megtörtént. Az épületek hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje és a fűtési rendszerek korszerűsítése jelentős energia megtakarítást eredményezett, ami követendő példaként a lakossági korszerűsítéseket is ösztönözte.
-- A panel rehabilitációs program folytatódott, a környezet megújítása mellett az épületállomány korszerűsítése, hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fogyasztói hőmennyiség mérés általánossá tétele, a
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

67

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

fűtéshálózat felújítása lezajlott, a csapadékvizek gyűjtése és közterületi öntözésre felhasználása bevezetésre került, a tetőkön elhelyezett napkollektorok állítják elő a használati melegvizet és fűtési rásegítőként is működnek.
-- A magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítése, hőszigetelése – megpályázható támogatásokkal – folyamatosan zajlik, ehhez a szükséges magánerő biztosításához az önkormány ösztönző,
segítő kölcsönt nyújt. Ezáltal Szolnok széndioxid kibocsátása jelentősen csökkent.
-- A termálvagyon energetikai hasznosításának elindult, megépült a geotermikus erőmű, a hőenergia
fűtési energiaként felhasználása a lakosság körében is terjed.
-- A napenergia lakossági felhasználása egyre nagyobb méreteket ölt, szaporodnak a háztetőkön a
napkollektorok, a használati melegvíz előállításában és a fűtési rásegítés támogatásában szerepük
egyre jelentősebb, így a széndioxid kibocsátás folyamatosan csökken, ezáltal a fosszilis energiák
használata háttérbe szorul és a napkollektorok szélesebb körű alkalmazása nagyrészt kiváltja a korábban általánosan használt földgázt. A fatüzelés és a fa alapanyagot felhasználó pellet tüzelés is terjed.
V9 A fenntartható tájgazdálkodás, a természetvédelmi szemlélet fejlesztése c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
-- A környezeti és természet-megóvási szemlélet általánossá vált az iskolai oktatásban és a lakosság
körében is. A természeti értékek megbecsülése és tudatos védelme megvalósult, egyre többen fordítanak figyelmet a tudatos környezet és természetvédelemre. Öko-központok alakultak ki, ahol az ismeretterjesztés mellett az önkéntes természetvédők munkáját is szervezik.
-- A belterületek növekedése megállt, a külterületi beépítésre szánt területek terjeszkedése jelentős mértékben csökkent. A belterületen a korábbi használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek rehabilitációra és használatba vételre kerültek, a zöldmezős beruházások visszaszorultak.
-- Nagymértékben folyik a természetes, őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés a város körül, a mezőgazdasági területeken a széleróziót csökkentő mezővédő erdősávokban és a belterületen is az alulhasznosított területeken, a gazdasági területeken belül, valamint az ártéten. Ezáltal a város mikroklímája és levegőminősége is javult, a szállópor szennyezettség csökkent, ami - elsősorban a tüdőrákos
- megbetegedések mérséklődését eredményezte.
-- Vizes élőhelyek létesültek, ill. tudatosan fenntartásra kerültek a biológiai sokféleség megőrzése és
biológiai bemutatóhelyek létesítése érdekében, elsősorban a folyómedrek mentén, ill. az egyéb természetes vizek (Milléri tó) környezetében.
-- Tájbarát, természetbarát vetésszerkezetre tért át a mezőgazdaság, nőtt a vetőmag-termelő terület, a
nagytáblás növénytermesztés helyett a mozaikos tájgazdálkodás vált általánossá, ami a biológiai sokféleség fenntartását segíti. A környezetkímélő biogazdálkodás általánosan elterjedt.
-- Az öntözéseses gazdálkodás aránya növekedett a klímaváltozásra felkészülés keretében, a mezőgazdaság gazdasági eredményességének növelése érdekében.
-- A helyi speciális tájgazdálkodási termékek és a helyi terményekre alapozott új, tájspecifikus élelmiszeripari brandek előállítása terjed, ez segíti a Szolnok-imázs felépítését, a felesleges közlekedés/szállítás elkerülését, növeli a turizmus helyi specialitások általi vonzerejét is.
V10 Felkészülés a klímaváltozásra c. átfogó fejlesztési cél megvalósulása esetén a JÖVŐKÉP
A város éghajlata kisebb mértékben változik, mint beavatkozások nélkül változott volna: sikerül a hőmérsékletingadozásokat mérséklő, a túlmelegedést fékező intenzív növényállományt megteremteni, a
zöldfelületeket nagyobb biológiai értékkel és klimatizáló hatással rendelkező összefüggő rendszerré alakítani, a település körüli erdősítések megtörténtek. A belvárosi hősziget kialakulását a közterületi árnyékoló rendszerek, a megnövelt vízfelületek, a több növényzet és a párakapuk ellensúlyozzák. Az átszellőzés biztosított, a szélcsatornák beépítését az építési szabályozással sikerül elkerülni. Nem növekedett a
beépített és burkolt felületek aránya. Az épületek energiaracionalizálásának köszönhetően folyamatosan
csökken az energia igény, annak megteremtése pedig egyre nagyobb mértékben megújuló forrásokból
és nem fosszilis energiaforrásokból történik. Így a széndioxid kibocsátás is jelentős mértékben visszaesett. A tervszerű vízgazdálkodás következtében megoldott az árvízi többlet öntözővíz célú tárolása a
nyári aszályok idejére, de a csapadékvíz gyűjtése és tárolása is megtörténik, sőt a használati vizek egy
részének öntözővízként újrahasznosítása is elindult.
-- Szolnok és környezetének klímastratégiája elkészült és megvalósítása elindult. A város klímaérzékenységi térképének megfelelő beavatkozások az egyes városrészek sajátos és egymástól különböző
igényeinek figyelembe vételével zajlik, ez a növénnyel borított felületek és a növényzet intenzitásának
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növekedésében, a belvárosi hősziget mérséklése érdekében tett intézkedésekben (párakapuk, árnyékoló szerkezetek, szélcsatornák kialakítása) egyaránt tetten érhető.
-- A beépítésre szánt területek arányának csökkentése sikeres, egyre több a zöldterület, a biológiai aktivitásérték emelkedik, a városban az átszellőztetési csatornák biztosítottak. Az összefüggő sűrűn beépített területek között klímahűtő zöldfelületek és vízfelületek létesülnek. Az egyes városrészek között
újonnan ugyanilyen zónák létesültek. Megvalósult a belterület és külterületi beépített területek határán
a 200 m–es beépítés mentes sávban az erdőtelepítés.
-- A városi zöldterületek minőségi fejlesztése lezajlott, a zöldfelületek összefüggő hálózatot alkotnak, a
parkok, gyalogos felületek, közterületek kedvező helyi mikroklímájának kialakítása megtörtént. A klímajavítás érdekében a folyó menti zöldfelületekkel összekapcsolt közpark-rendszer megvalósult, a
zöldfelületek növényállománya intenzívebbé (háromszintessé) vált, megnövekedett a lombtömeg. A
közterületi árnyékoló rendszer létrejött, a pergolák, lugasok, befuttatott árnyékolók alkalmazása általánossá vált.
-- A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése a felesleges közlekedési kényszerek kiküszöbölésével, a kedvező közlekedési szerkezet megteremtésével (gyűrűs szerkezet kialakítása, átmenő forgalmat generáló utak kiváltása, P+R parkolók létesítése) folyamatosan történik. A kerékpáros közlekedés általánossá vált a hivatás és iskolai forgalomban is, ehhez kiépült a teljes városi kerékpárút hálózat.
-- A barnamezős területek hasznosítása, rehabilitációja lezajlott. Ennek során megoldódott a rendezetlen, nagy összefüggő zöldmentes területrészek átalakítása, esztétikai és használati értékük jelentősen megnőtt. A lapostetős épületek zöldtetős kialakítása elkezdődött. A rehabilitált gazdasági területek kulturált és kedvező klimatikus viszonyai a befektetőket is vonzzák.
-- A víztakarékosság általánossá vált, elterjedt a környezetbarát építőanyagok alkalmazása. A víztakarékosság a szélsőséges időjárási viszonyok következtében várható vízhiány enyhítése érdekében
megvalósult, az esővizek gyűjtése és öntözésre felhasználása elterjedt. A használati vizek egy részének újra hasznosítása elindult. A környezetbarát, az előállításhoz kevesebb energiát felhasználó építőanyagok alkalmazása egyre szélesebb körben terjed.
-- A helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése folyamatosan fokozódik. A helyi termelői piacok létesítésével, a közlekedési forgalom mérséklésével, a napenergia ill. biomassza helyi használatával, az épületek energia racionalizálásával a fosszilis forrásból származó energiaigény – és ezzel a
széndioxid kibocsátás - állandóan csökken.
-- A hatékony energiagazdálkodás tért hódít, az energiafelhasználás hatékonysága javul, a megújuló
energiaforrások felhasználása állandóan növekszik, a széndioxid kibocsátás jelentősen mérséklődik.
Szolnok és térsége a napenergia és a geotermikus energiák hasznosításában jó eredményeket ért el.
Támogatással megvalósult a közösségi intézmények és mind több lakó és üzemi épület hőszigetelése, energiafelhasználásukban a megújuló energiák egyre nagyobb mértékben érvényesülnek.
-- A lakosság környezettudatossága nagymértékben fejlődött, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, bemutatók szervezése folyamatos, a lakosság érzi a környezettudatos magatartás jótékony
hatásait. A környezet tudatosságot növelő civil szervezetek támogatással működnek. A lakosság aktívan részt vesz az épületek felmelegedésének mérséklésében, egyre több épület és tűzfal kerül növénnyel befuttatásra, az erkélyek, loggiák, ablakba helyezett virágládák intenzív növényzettel vannak
beültetve. A zöld - növényből kialakított, sövény, befuttatott – kerítések aránya növekszik.
2.2.2 Az átfogó célok és a részcélok rendszere a horizontális és vertikális célrendszerben
A vertikális célok a komplex, átfogó célrendszert, a horizontális célok a szakterületenkénti célrendszert
képviselik. Az alábbi táblázat a részcélok halmazát rendezi a két célrendszer szerint. Ebből látszik, hogy
a horizontális rendezés mellett átfedések vannak, mert egy-egy vertikális (komplex) átfogó célhoz tartozhatnak azonos részcélok is.
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KÉPESSÉG JAVÍTÁSA
A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
3. a társadalmi összetartozás és
szolidaritás erősítése

CÉLOK

6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG
JAVÍTÁSA

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS
ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE

1. az idősek integrálása, ill. az
idősgondozás növekvő igényének kielégítése
2. a hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregált népességi
rétegek integrációja

1. a foglalkoztatási lehetőségek
bővítése

4. a városi szolgáltatások körének
szélesítése
5. a lakhatási lehetőségek javítása

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS
MÉNYELLÁTÁS FEJLESZÖKONÓMIKUS TERÜLETTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZGAZDÁLKODÁS
TÉS
1. a városvédő és hagyomány1. az egészségvédő, prevenciós
őrző civil szervereződések és
programok népszerűsítése
körök támogatása

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZ-

V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS

TÉS KAPCSOLATÁNAK
ELMÉLYÍTÉSE

V9 FENNTARTHATÓ

SZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS
FELHASZNÁLÁSA
2. a panel rehabilitációs program folytatása

TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

1. Szolnok és környezet
klímastratégiájának készítése
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése

mány energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének,
támogatása
5. a napenergia lakossági
felhasználását ösztönző rendszer kidolgozása

4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
8. a foglalkoztatási esélyegyen- 1. a Közép-alföldi Gazdasági
lőség biztosítása
Együttműködésben a koordináló
szerep felvállalása
1. a hátrányos helyzetű, lesza2. klaszterek létrehozása és
kadó, szegregált népességi
megerősítése
rétegek integrációja

2. a fogyatékkal élők integrálása 3. a gazdasági infrastruktúrafejlesztése
4. gazdasági versenyképesség
fokozása külső infrastrukturális
fejlesztésekkel
5. a megfelelő összetételű és
minőségű munkaerő háttér
biztosítása
1. a hátrányos helyzetű, lesza4. gazdasági versenyképesség
kadó, szegregált népességi
fokozása külső infrastrukturális
rétegek integrációja
fejlesztésekkel
2. a fogyatékkal élők integrálása 5. a megfelelő összetételű és
minőségű munkaerő háttér
biztosítása
3. az idősek integrálása, ill. az
idősgondozás növekvő igényének kielégítése
4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
5. az oktatási esélyegyenlőség
biztosítása

H3 INFRASTRUKTÚRÁLIS

V8 MEGÚJULÓ TERMÉ-

3. a magántulajdonú lakásállo-

2. ökonomikus területgazdálkodás

4. az önkormányzati vagyon,
közösségi célú felhasználása

3. az önkormányzati vagyon
városi arculatépítéshez való
felhasználása

3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása
.

1. a városi kirándulóturizmus
fellendítése

4. a termálvagyon energetikai
hasznosításának elindítása

7. a környezetkímélő biogazdálkodás támogatása

6. a barnamezős területek
hasznosítására, rehabilitációja

2. a szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése

7. a mezőgazdasági és feldol-

8. árterületek környezetkímélő
gazdasági hasznosítása

7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása

gozóipari adottságok kihasználásával energia-növények
termesztése és biomassza
erőművek létesítése

3. az eseményturizmus fejlesztése
4. a hivatás-, oktatási és
konferenciaturizmus fejlesztése

5. a kényszerforgalomtól mentes 2. képzettségi szintek javítása
városszerkezet megvalósítása
6. a környezet és utasbarát
közösségi közlekedés

3. az egyházak szerepének
bővítése az oktatásban és a
szociális ellátásában

7. a kerékpáros-közlekedés
feltételeinek javítása

5. a településrészek közötti
arányos alapfokú intézményi
ellátás

1. speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása
2. technológiai inkubátorházak
létrehozása, technológiai
inkubátorház szolgáltatási
körének bővítése, fejlesztése.
4. a K+F és a gazdasági
tevékenységet segítő felsőfokú
képzési profiljának bővítése.

1. a városi kirándulóturizmus
fellendítése

9. az öntözéseses gazdálkodás 8. a helyi igények helyi erőforrásarányának növelése
ok által történő kielégítése
10. a helyi speciális tájgazdál9. a hatékony energiagazdálkodási termékek előállítása
kodás

1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

9. az öntözéseses gazdálkodás
arányának növelése

3. a gépjármű-közlekedési
szükséglet mérséklése

2. a szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése
3. az eseményturizmus fejlesztése
4. a hivatás-, oktatási és
konferenciaturizmus fejlesztése

6. A bentlakásos idősellátás
kapacitásnövelése

6. az egészségügyi és szociális
ellátásban az esélyegyenlőség
biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség
megteremtése

7. a vasútállomás rehabilitációja
és közösségi funkciók telepítése.
8. szociális bérlakások építése
és a lakó- szegregátumok
fokozatos felszámolása
9. komforthiányos lakások
felszámolása, illetve felújítása
10. a lakásösszetétel további
javítása

2. a környezetminőség javítása

4. a gazdasági területek körüli
arculatjavító fásítások
8. a „Fenntartható Zöld Város”
imázs elérése

H4 KÖRNYEZETI ÁTFOGÓ CÉLOK

H4

V4 VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS V5 KÖZÖSSÉGI INTÉZ-

3. a fogyatékkal élők integrálása

H2 GAZDASÁGI ÁTFOGÓ CÉLOK

H1 TÁRSADALMI ÁTFOGÓ

V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ

12. épületek energia racionalizálása alternatív energiaforrások felhasználásával.
11. a lakótelepek rehabilitációja.
.

2. természetes, őshonos fafajok- 4. a városi zöldterületek bővítékal erdők telepítése
se, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása
3. vizes élőhelyek létesítése
5. a városi parkok, gyalogos
felületek, közterületek kedvező
helyi klímájának kialakítása

3. a magántulajdonú lakásállo-

10. a gyalogos közösségi utcák
és terek bővítése.
11. az építészeti értékek megőrzése és hasznosítása

4. a termálvagyon energetikai
4. Madárbarát város megvalósíhasznosításának elindítása
tása
5. a napenergia lakossági
5. tájbarát, természetbarát
felhasználását ösztönző rend- vetésszerkezet
szer kidolgozása
6. a széndioxid kibocsátás
6. a mezőgazdasági széleróziót
csökkentése a fosszilis energi- kivédő dűlőfásítások
ák háttérbe szorításával

mány energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének,
támogatása

13. a Tiszaliget környezetfejlesztése
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2. a panel rehabilitációs program folytatása

9. a városrészek közötti eltérő
környezetminőség enyhítése

12. a Tiszaparti városrész
komplex rehabilitációja

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

1. az önkormányzati intézmé1. a belterületek növekedésének 2. a beépítésre szánt területek
nyek energetikai korszerűsítése megállítása
arányának csökkentése
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2.2.3. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre
Az alábbiakban városrészenként gyűjtöttük össze az átfogó és részcélok elemeit. Majd javaslatot tettünk
e célok középtávú, azaz a városfejlesztési stratégiában kiemelendő célokra, és egyben bemutatjuk azok
városrészen belüli célterületeit is.
BELVÁROS
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése
5. a lakhatási lehetőségek javítása
6. az identitástudat fokozása

- A Belváros környezetfejlesztésével
- A lakóterületek rehabilitációjával
- A civil szervezetek támogatásával

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. hátrányos helyzetű, leszakadó rétegek integrációja

- Foglakoztatási programmal

2. a fogyatékkal élők integrálása

- Foglakoztatási programmal,
- Liget utcai általános iskola
akadálymentesítésével,

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése
4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása

- Foglakoztatási programmal

5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása

- Képesség fejlesztési programokkal
- A humáninfrastruktúra fejlesztésével
- lakótelepek rehabilitációjával

6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
1. a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koordináló szerep felvállalása
2. klaszterek létrehozása és megerősítése
- Középfokú, a gazdasági piac
5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása
igényeinek megfelelő képzéssel.

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. a környezet és utasbarát közösségi közlekedés megvalósítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése

9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése

10. a gyalogos utcák terek bővítése
11. az építészeti értékek megőrzése, felhasználása
12. a Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- Petőfi utca, Konstantin utca
gyűjtőúti átépítése
- P+R parkoló építése a vasútállomásnál
- Jubileum téri kerékpárhálózat
kiépítése
- Jubileum tér környéki közpark
létesítése, gyalogutak, játszóterek felújítása, Jubileum téri park
felújítása.
- Eötvös téri víztorony felújítása
és közösségi célú funkcióbővítése,
- A MÁV sportterület környékének
rendezése rehabilitációja,
- A Kálvária utca és a városközpont közötti terület komplex
rehabilitációja
- Szapáry utca, Baross utca
gyalogos, illetve forgalomcsillapított átépítése
- Szapáry utca menti helyileg
védett épületek rehabilitációja
és földszinti funkcióváltása
- Tiszaparti városrész komplex
2014
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rehabilitációja

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
- Egészségvédő programok
szervezésével.
- Középfokú, gazdasági piac
2. képzettségi szintek javítása
igényeinek megfelelő képzéssel.
- A házi idősellátásban, az élet3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásában
krízis-válságok kezelésében, a
hospisz szolgálatban, a cigány
pasztorációban, hátrányos helyzetű gyermekek és kamaszok
foglakoztatásában
- egészségügyi alapellátás és
önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastruktúrájának fejlesztésében (a Móra úti orvosi rendelő
felújításával),
- a Szapáry utcai óvoda áttelepí5. településrészek közötti arányos alapfokú intézményellátás
tésével,
- Baross úti gyermekház felújítása
és ezen belül kétcsoportos új
óvoda létesítése,
- Hold utcai és a Fiumei utcai
óvodák felújítása,
- Vasútállomás korszerűsítése
7. a vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése.
- Jubileum téri lakóépületek
11. a lakótelepek rehabilitációjának folytatása.
felújítása
- A lakótelep rehabilitálása során
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások az épületek hőszigetelésével és
alternatív energiát termelő befelhasználásával.
rendezések telepítésével.
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.

- Innovációs klasztereknél kialakított támogatási rendszerekkel.

V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
1. a városi kirándulóturizmus fellendítése

- MÁV sport terület felújítása,
- Repülőmúzeum létesítése

2. a szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése

- Meglévő szálláshelyek minőségi
fejlesztése (pl. Tisza-szálló
rehabilitációja, funkcióbővítése,
terasz kialakítása)
- MÁV sport terület felújítása,
- Repülőmúzeum létesítése,

3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

- A városközponti létesítményekben

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRŰÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

-- Közintézmények energiaracionalizálása

2. a panel rehabilitációs program folytatása

- Lakótelepek rehabilitációja
során az energiafelhasználás
racionalizálása
- Támogatási rendszer megvalósításával

3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása
5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása
6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

- Támogatással

V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése

4. Madárbarát város megvalósítása

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
- Tanulmány kidolgozásával
- Közterületek rendezése, új
gyalogutak, forgalomcsillapított
közterületek létesítése

1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
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4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelületi hálózat kialakítása
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása
7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
9. a hatékony energiagazdálkodás

- Jubileum tér környéki közpark
létesítése,
- Fásítások, a közparkok összefüggő rendszerré fejlesztése
- Felvilágosítással.
- Takarékos energiafelhasználás
ösztönzésével.
- Előadások, ismertető szóróanyagok készítése
- Lakótelepek rehabilitációja
során a házakra futtatott növények telepítése

10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése
11. az épületek felmelegedésének mérséklése

A Belvároson belül a MÁV sportterületen javasolt
fejlesztési célok és feladatok

A Belvároson belül a Jubileum tér és környékén
javasolt fejlesztési célok, feladatok

A Belvároson belül a központi területeken
javasolt fejlesztési célok, feladatok
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TISZALIGET, SZANDAI RÉTEK
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
- Tiszaligeti kaputérség rendezése,
- Közterület rendezése a Tiszavirág hídfőnél,

2. a környezetminőség javítása

3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése

- Turisztikai központ, termálközpont létesítése, illetve a strand
és élményfürdő felújítása, kibővítése.

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
- Az intézmények akadálymentesítése

2. a fogyatékkal élők integrálása

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
2. klaszterek létrehozása és megerősítése

- A Szolnoki Főiskola bevonása a
K+F klaszterekbe való bevonása

5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

- Szolnoki Főiskola a minőségi
munkaerőképzésben való fokozott részvétele

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
2. az ökonomikus területgazdálkodás
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése
9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése
10. a gyalogos utcák terek bővítése
13. a Tiszaliget környezetfejlesztése

- A Tiszaligeti közösségi intézményi fejlesztéseknél
- A Szandai réti bevásárlóközpont
4. sz. főúti teljes értékű közúti
csatlakozásának kiépítése.
- Parkoló-lemez építése a termálközpont közelében
- Kerékpárhálózat ki építése a két
gyalogos híd között
- A Tiszavirág híd és a Termálközpont környékének zöldfelületi
rehabilitációja.
- A Tiszaliget kapujának rendezése
- Közterület rendezése a Tiszavirág hídfőnél,
- A Tiszaliget úthálózatának és
zöldfelületeinek felújítása

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
- Egészségvédő programok
- Szolnoki Főiskola a minőségi
munkaerőképzésben való fokozott részvétele
- Termálközpont fejlesztésénél,
Tiszaliget kapujának kialakításánál

1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése
2. képzettségi szintek javítása
4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
4. a K+F és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzési profiljának bővítése.

- A Szolnoki Főiskola bevonása a
K+F klaszterekbe való bevonása

V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
- Tiszaligeti környezetfejlesztéssel, turisztikai vonzerők propagálásával
- Tiszaligeti strand és élményfürdő felújítása

1. a városi kirándulóturizmus fellendítése
2. a szolnoki termál és egészségturizmus fejlesztése
3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése
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- Tiszaligeti turisztikai központ
létesítése,
- Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése
- Szolnoki Főiskola szervezésében oktatási és konferenciaturizmus
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- A Termálközpont mellett

5. Szállásférőhelyek fejlesztése

magas kategóriás szálló és
egy kemping építése
V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

- Önkormányzati intézmények
gépészeti felújításával

4. a termálvagyon energetikai hasznosításának elindítása

- Geotermál erőmű létesítése

6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
- A Tisza árterületén a vizes
élőhelyek védelme
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- Szandai rétekhez tartozó Tiszai
ártereken ártéri gyümölcsösök
telepítése

3. vizes élőhelyek létesítése.
4. madárbarát város megvalósítása
8. árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
- Sebességkorlátozás bevezetése
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítá- - Tiszaligeti környezetfejlesztéssel,
sa
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása
7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
- A geotermál erőmű látja el a
Tiszaligeti létesítmények ener8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
giaigényét.
- Az új létesítmények építésénél
9. a hatékony energiagazdálkodás

Tiszaligeti javasolt fejlesztési célok, feladatok

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

75

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

ALCSI VÁROSRÉSZ
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése
5. a lakhatási lehetőségek javítása

- Tallinni lakótelep komplex
rehabilitációja
- Új lakóterületek terület előkészítésével
- Civil szervezetek támogatása

6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. a hátrányos helyzetű, leszakadó népesség integrációja

- Üteg utca menti szegregációs
telep felszámolása

2. a fogyatékkal élők integrálása

- Humánszolgáltató központ
fejlesztése, kapacitásbővítés a
Tallinni városrészben

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése
4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása
V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
2. klaszterek létrehozása és megerősítése
3. gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
4. a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel

- Mester úti szociális lakások
építésével, továbbá kertvárosias
lakóterületek kialakításával
- alacsonyan képzettek foglalkoztatása az erdőtelepítéseknél.

- A Besenyszögi út, mint M4-es
autópálya bevezető szakaszának átépítése

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
- A nem hasznosított volt laktanyaterület felhasználásával.

2. az ökonomikus területgazdálkodás
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése
9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése

- Dr. Sebestyén krt. és a Besenyszögi út közötti gyűjtőút kiépítése
- Zagyvahíd felújítása
- Kerékpárkálózat ki építése
- Új közpark létesítése a Mester
úti volt laktanya hasznosításánál,
- Utcafásítások
- az Üteg utca menti szegregációs telep felszámolása

11. az építészeti értékek megőrzése, felhasználása

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése
2. képzettségi szintek javítása
3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásában
5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás
8. szociális bérlakások építése és a lakó- szegregátumok fokozatos felszámolása
9. komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban
- Humánszolgáltató központ
fejlesztése, kapacitásbővítés a
Tallinni városrészben
- Mester utcai bérlakásépítés, a - Az Üteg utca menti szegregációs telep felszámolása
- Az Üteg utca menti szegregációs telep felszámolása
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- Kertvárosias lakóterületek
kialakításával
- Tallinni lakótelep komplex
11. Lakótelepek rehabilitációjának folytatása
rehabilitációja
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások
felhasználásával.
10. a lakásösszetétel további javítása

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
1. a városi kirándulóturizmus fellendítése
3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése

- Milléri rekreációs terület fokozatos kiépítésével,
- Vízügyi múzeum felújítása

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
2. a panel rehabilitációs program folytatása

- Tallinni lakótelep komplex
rehabilitációja

3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása

- Támogatással

5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

- Támogatással

6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari adottságok kihasználásával biomaszsza/pellet fűtő/erőművek létesítése
V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1. a belterületek növekedésének megszüntetése
2. természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése
3. vizes élőhelyek létesítése.
4. madárbarát város megvalósítása
5. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
7. biogazdálkodás
8. árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

- A szikes földterületek erdősítésével
- A meglévő vizes élőhelyek
védelmével (Milléri-tó, Holt
Zagyva)
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- A Zagyva menti külterületeken
- Ártéri gyümölcsösök telepítésével

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
2. a beépítésre szánt területek arányának csökkentése
- Dr. Sebestyén krt. és a Besenyszögi út közötti gyűjtőút kiépítése

3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése

4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása - Új közpark létesítése a Mester
úti volt laktanya hasznosításánál,
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása
- Utcafásítások
- Volt vasútterület fásítása
- Mester úti volt lakanya területé6. a barnamezős területek hasznosítására, rehabilitációja
nek hasznosításával
- Helyi építési előírásokban az
esővíz-hasznosítás kötelezett7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
ségével
- A mezőgazdasági területeken
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
biogazdálkodással
9. a hatékony energiagazdálkodás
- Felvilágosító előadásokkal,
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése
tájékoztató füzetekkel
- Az új létesítmények építésénél
11. az épületek felmelegedésének mérséklése
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Alcsi városrész javasolt fejlesztési célok,
feladatok-- Mester úti
laktanya és környéke

Alcsi városrész – Milléri tó és környéke

Alcsi városrész – Mester úttól keletre eső területek
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SZÉCHENYI VÁROSRÉSZ
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
- Új munkahelye jönnek létre a
Thököly út mentén kijelölt gazdasági területen
- Széchenyi lakótelep rehabilitációja

1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése

- Széchényi krt. mentén és a
lakótelepen belül további szolgáltatások telepítése
- Varju utcai lakóterület rehabilitációja
- Civil szervezetek támogatása

5. a lakhatási lehetőségek javítása
6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. a hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregált népesség integrációja

- Alacsony képzettségűek foglalkozatása az erdősítésben

2. a fogyatékkal élők integrálása

- Akadálymentesítés az épületekben és a közterületeken

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése

- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása

4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása

- A Tücsök és Hangyautca környéki lakóterület rehabilitálása
- Új szolgáltató és ipari munkahelyek létesítésével

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
- A Thököly út, mint M4-es autópálya bevezető szakaszának
átépítése

3. gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése
9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése
10. a gyalogos utcák terek bővítése

- A volt laktanya terület felhasználásával

-kerékpárút-hálózat kiépítése
- Utcafásításokkal
- A Varju utcai lakóterület rehabilitálásával
- Közösségi terek rendezésével

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése
2. képzettségi szintek javítása
3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásában

- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban

4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása
5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás
6. a bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése
- A Varju utcában a komforthiányos lakások lebontásával és
átépítéssel
- A Varju utcai lakóterület rehabili-

9. komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása
10. a lakásösszetétel további javítása
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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tálásával
- A lakótelep rehabilitáció folyta11. a lakótelepek rehabilitációjának folytatása.
tásával
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások
felhasználásával.

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése

- Széchenyi szabadidőközpont
kiépítésével, a Kaan Károly
utcai lovas-központ fejlesztésével

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
2. a panel rehabilitációs program folytatása

- Lakótelep rehabilitációjával

3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása

- Támogatással

5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

- Támogatással

6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari adottságok kihasználásával biomaszsza/pellet fűtő/erőművek létesítése

- A Zagyva melletti gazdasági
területen pellet fűtőmű létesítése

V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1. a belterületek növekedésének megszüntetése
2. természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése

- Zagyva menti földterületeken
fásítással
- A vizes élőhelyek védelmével
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- Az északi mezőgazdasági
területeken a vetésszerkezet
megváltoztatásával
- Dűlőfásításokkal
- Az északi mezőgazdasági
területeken, fóliás termesztésben

3. vizes élőhelyek létesítése.
4. madárbarát város megvalósítása
5. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
6. széleróziót kivédő dűlőfásítások
7. biogazdálkodás

9. öntözéseses gazdálkodás arányának növelése
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

- A bió-termesztésből származó
termékekkel

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
2. a beépítésre szánt területek arányának csökkentése
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása
7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
9. a hatékony energiagazdálkodás
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése
11. az épületek felmelegedésének mérséklése

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- Utcafásításokkal, külterületen
erdősítéssel
- Gyalogos terek, utcák fásításával
- Helyi építési előírásokban az
esővíz-hasznosítás kötelezettségével
- A mezőgazdasági területeken
biogazdálkodással
- A lakótelep rehabilitációjával
- Felvilágosító előadásokkal,
tájékoztató füzetekkel
- Az új létesítmények építésénél
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Széchenyi városrész-- Lakótelep és környéke

Széchenyi városrész—Varju
utca és környéke
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NYUGATI VÁROSRÉSZ
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
- Új gazdasági területek kijelölésével a foglalkozatási lehetőségek bővülnek
- A volt laktanya területének
beépítésével

1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése

- Új szolgáltató és kereskedelmi
központ építésével
- Civil szervezetek támogatásával

6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. a hátrányos helyzetű, leszakadó szegregált népesség integrációja

- Alacsony képzettségűek foglalkozatása az erdősítésben

2. a fogyatékkal élők integrálása

- Akadálymentesítés az épületekben és a közterületeken

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése

- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása

4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása

- Új szolgáltató munkahelyek
létesítésével

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
1. a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koor- - Az új gazdasági területre betelepülő szervezetekkel való
dináló szerep felvállalása
együttműködésben
2. klaszterek létrehozása és megerősítése
Terület-előkészítési feladatokkal
3. gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
A Thököly út, mint M4-es autó4. a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel
pálya bevezető szakaszának
átépítése
5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
2. az ökonomikus területgazdálkodás
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
4. az új gazdasági területek körül arculatjavító fásítások
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése
9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése

- A volt laktanya és a mezőgazdasági területek felhasználásával
- A volt laktanya terület beépítésével
- A gazdasági területek körüli
fásítások
- Új gyűjtőutak építésével a
városrész két irányból megközelíthető lesz
- kerékpárúthálózat ki építése
- Fásítások és új közparkok
létesítése
- Tücsök és Hangya utca lakóterületének rehabilitálásával

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése
2. képzettségi szintek javítása
3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásában
4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás

tásával
- A Tücsök és Hangya utca
térségében az új közösségi ház
folyamatos működtetése
- Kacsa utcai óvoda komplex
felújítása

6. a bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése
8. szociális bérlakások építése és a lakó- szegregátumok megszüntetése.
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások
felhasználásával.
V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
1. speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása
2. technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási
körének bővítése, fejlesztése.
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.

- A Tücsök és Hangya utcai
rehabilitációval
- A rehabilitációnál és új épületeknél
- A volt laktanya területén
- Az új gazdasági területeken
- Ösztönző támogatással

V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

- A laktanya területén építendő
központi épületben

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása

- Támogatással

5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

- Támogatással

6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari adottságok kihasználásával biomaszsza/pellet fűtő/erőművek létesítése
V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1. a belterületek növekedésének megszüntetése
2. természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése
4. madárbarát város megvalósítása
5. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
6. széleróziót kivédő dűlőfásítások
7. biogazdálkodás
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

- Esetleg az új gazdasági területen belül

- Az újonnan fásítandó erdőterületeken
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- A nyugati mezőgazdasági
területeken a vetésszerkezet
megváltoztatásával
- Dűlőfásításokkal
- A nyugati mezőgazdasági
területeken, fóliás termesztésben
- A bió-termesztésből származó
termékekkel

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
- A belterület a településrendezési tervek szerint nem növekedhet a nyugati városrészben
- Új gyűjtőhálózat kiépítésével
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítá- - Utcafásításokkal, külterületen
erdősítéssel
sa
- A laktanyaterület felhasználásá6. a barnamezős területek hasznosítására, rehabilitációja
val
- Helyi építési előírásokban az
esővíz-hasznosítás kötelezett7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
ségével
- A mezőgazdasági területeken
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
biogazdálkodással
- Felvilágosító előadásokkal,
9. a hatékony energiagazdálkodás
tájékoztató füzetekkel
- Az új létesítmények építésénél
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése
2. a beépítésre szánt területek arányának csökkentése
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Nyugati városrész -- volt
laktanya és környéke

Nyugati városrész -Tücsök és Hangya utca
és környéke
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Nyugati városrész -Pletykafalu
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DÉLI VÁROSRÉSZ
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
- Új munkahelye jönnek létre a az
Ipari Park területén
- A Körösi út környékén az eltérő
környezetminőségű területek
felszámolása
- Civil szervezetek támogatásával

1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. a hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregált népesség integrációja

- A Törteli utca - Motor utcakörnyékén a szegregációs telep
fokozatos felszámolása

2. a fogyatékkal élők integrálása

- Akadálymentesítés az épületekben és a közterületeken

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése

- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása
- A gazdasági területeken belüli
óvodafejlesztések,
- A részmunkaidős foglakoztatás
szorgalmazása
- Település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat

4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása

5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése

8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása

-- A szociális város-rehabilitáció
keretében a Törteli és Motor
utca környéki lakosok fokozatos
áttelepítése önkormányzati bérlakásokba.
- Új szolgáltató munkahelyek
létesítésével

V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
1. a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koor- - A Déli városrészbe települt
gazdasági szervezetek bevonádináló szerep felvállalása
sa a gazdasági klaszterekbe
2. klaszterek létrehozása és megerősítése
- A Szolnoki Ipari Parkban iparvá3. gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
gány fejlesztés, vízkivételi mű
fejlesztése, közösségi közlekedés fejlesztése
- Külső közlekedési kapcsolattok
4. a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel
javítása: Körösi út meghosszabbítása a Piroskai útig, valamint a
Piroskai út meghosszabbítása a
4. sz. főútig.
- település egészére vonatkozó
5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása
cél, illetve feladat

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
- A barnamezős, alacsony hasznosítású területek bevonása a
gazdaságfejlesztésbe

2. az ökonomikus területgazdálkodás
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
4. az új gazdasági területek körül arculatjavító fásítások

5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása

6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- A gazdasági területek körüli
fásítások, különösen a lakóterületekkel határos üzemi területek
körül.
- A külső közlekedési kapcsolatok
kiépítésével, a belsőhálózatra
terhelődő átmenő teherforgalom
csökkenthető
- A közösségi közlekedés fejlesztése. A gazdasági területek jobb
megközelítése.
- Kerékpárúthálózat létesítése, a
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munkahelyek jobb megközelítésére
- A Körösi út és a Törteli út közötti
tömbbelsőben parkosított terület
létesítése, azon belül a mélyfekvési területen vizes élőhely kialakítása
- Környezetjavító fásítások, illetve
a Törteli utca - Motor utcakörnyékén a szegregációs nyomortelep felszámolása, a Cukorgyári
lakótelep állagjavító rehabilitálásával

8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése

9. a területileg eltérő környezetminőségek enyhítése

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése

2. képzettségi szintek javítása

3. az egyházak szerepének bővítése a szociális ellátásában

- Egészségmegőrző programokkal
Az Ipari Parkban, illetve a barnamezős rehabilitációs területeken
belül a központi szolgáltató
épületekben építendő konferencia és oktatási központ(ok)ban
- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása

4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú felhasználása
5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátása
8. szociális bérlakásépítés és a lakó- szegregátumok fokozatos felszámolása
9. komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások
felhasználásával.

- Hetényi Géza korházban a
járóbeteg ellátás fejlesztése, az
alapellátásban az infrastruktúrafejlesztés
- A Törteli utca - Motor utca
környékén a szegregációs telep
fokozatos felszámolása
- Támogatással

V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
1. speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása
2. technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási
körének bővítése, fejlesztése.
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.

- Az Ipari Parkon belül inkubátorház építése
- Ösztönző támogatással

V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

- Az Ipari Parkon, illetve a barnamezős rehabilitációs területeken
belül a központi szolgáltató
épületekben konferencia és
oktatási központ(ok) létesítése.

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

-- Iskolák, óvodák, egészségügyi
központokban

3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása

- Támogatással

5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

- Támogatással

6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari adottságok kihasználásával biomaszsza/pellet fűtő/erőművek létesítése

- Az új gazdasági területeken
belül a lehetőség megteremtésével

V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1. a belterületek növekedésének megszüntetése

- A Kecskemét- Szolnok vasúton
túli gazdasági terület terjeszkedés fékezése. Csak a barnamezős területek felhasználást követően kerülhet rá sor.
- Az újonnan fásítandó erdőterületeken
- A nyugati mezőgazdasági
területeken a vetésszerkezet

2. természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése
3. vizes élőhelyek létesítése.
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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megváltoztatásával
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- Dűlőfásításokkal
- A biogazdálkodás ösztönzésével
- Az árterületeken gyümölcs
ültetvények telepítésével
- A bió-termesztésből származó
termékek előállításával

4. madárbarát város megvalósítása
5. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
7. biogazdálkodás
8. árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
- A település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat
- A belterület a településrendezési tervek szerint nem növeked2.a beépítésre szánt területek arányának csökkentése
het a Déli városrészben
- Új gyűjtőhálózat kiépítésével
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
- Utcafásításokkal, új parkosított
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása területekkel, külterületen erdősítéssel
- A volt cukorgyár és a Panel utca
környéki alulhasznosított terüle6. a barnamezős területek hasznosítására, rehabilitációja
tek felhasználásával
- Helyi építési előírásokban az
esővíz-hasznosítás kötelezett7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
ségével
- A mezőgazdasági területeken
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
biogazdálkodással
- Felvilágosító előadásokkal,
9. a hatékony energiagazdálkodás
tájékoztató füzetekkel
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése

Déli városrész – Kőrösi
út és környéke

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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Déli városrész -Gyökér utcától délre eső
területek

Déli városrész
Szolnoki Ipari Park és
környéke

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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KERTVÁROS, SZANDASZŐLŐS, ALCSI-SZIGET VÁROSRÉSZ
Fejlesztési célok hosszútávon

Középtávon javasolt fejlesztési célok, feladatok
V1 NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, IFJÚSÁGPOLITIKA
- Új munkahelye jönnek létre a
környezetgazdálkodási program
és az erdősítés keretében
- Szandaszőlősön a tömbbelsők
felhasználásával és a lakóutcák
szárd burkolatának elkészítésével
- Munkácsi Mihály orvosi rendelő
bővítése
- Alcsi-szigeten az üdülőterületek
lakóterületi átsorolásával, Szandaszőlősön a tömbbelsők beépítésével
- Helyi civilszervezetek támogatásával

1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
2. a környezetminőség javítása
3. az élhető város megteremtése
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése
5. a lakhatási lehetőségek javítása

6. az identitástudat fokozása

V2 ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
2. a fogyatékkal élők integrálása

- a közterületek és közösségi
épületek akadálymentesítésével

3. az idősek integrálása, ill. az idősgondozás növekvő igényének kielégítése

- Bentlakásos idősek otthonának
építése az Alcsi-szigeten

4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása

- Település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat

5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása

- Település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat
- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása
- Település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat

6. az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása

7. a lakhatási esélyegyenlőség
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosítása
V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
4. a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel
5. a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

- A 442 sz. út elkerülő szakaszának kiépítése.
- Település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat

V4 VÁROSU ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása

8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése

10. a gyalogos utcák terek bővítése

- A 442 sz. út elkerülő szakaszának kiépítése.
- Közösségi közlekedés javítása
Kerékpárúthálózat létesítése, a
munkahelyek jobb megközelítésére
- Környezetjavító utcafásítások,
belterületi határ és az Alcsiszigeti Vízpart krt. menti védőfásítások
- Szandaszőlősön a városrészközpont további bővítése keretében

V5 KÖZOSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS
1. az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése
3. az egyházak szerepének bővítése az oktatásban és a szociális ellátásában

5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- Egészségmegőrző programokkal
- Idősellátásban, életkrízisválságok kezelésében, hospisz
szolgálatban az egyházak szerepvállalása
- Munkácsi Mihály orvosi rendelő
bővítése
- Szandaszőlős központjában
idős nappali foglalkoztató létesítése
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- Bentlakásos idősek otthonának
építése az Alcsi-szigeten
- A Szandaszőlősi tömbbelsők
beépítésével és az Alcsi szigeti
10. a lakásösszetétel további javítása
üdülőtelkek átsorolásával
12. a lakó és közösségi épületek energia racionalizálását alternatív energiaforrások - Támogatással
felhasználásával.
V6 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE
- Település egészére vonatkozó
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása
cél, illetve feladat
V7 TURIZMUSFEJLESZTÉS
- Vizi sporttelep fejlesztése
1. a városi kirándulóturizmus fellendítése
6. a bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése

3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

- A Vizi sporttelepen belül

V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
-- Iskolák, óvodák, egészség1. az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
ügyi központok energetikai
korszerűsítése
- Támogatással
3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének, támogatása
- Támogatással
5. a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása
6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

V9 FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1. a belterületek növekedésének megszüntetése

- Szandaszőlős déli belterületi
határán fúl csak akkor szabasd
beépítésre szánt területeket
kijelölni, ha a tömbbelsők már
beépültek. Követően kerülhet rá
sor.
- Az újonnan fásítandó erdőterületeken
- Az Alcsi-Holt–Tisza vizes élőhelyeinek védelmével
- Civil szervezetek támogatása
- Közterületek madárbarát növénytelepítése
- A nagytáblás mezőgazdasági
területeken.
- Dűlőfásítással
- A biogazdálkodás ösztönzésével
- Az Alcsi-szigeti mezőgazdasági
területeken
- A bió-termesztésből származó
termékek előállításával

2. természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése
3. vizes élőhelyek létesítése.
4. madárbarát város megvalósítása
5. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
6. széleróziót kivédő dűlőfásítások
7. biogazdálkodás
9. öntözéseses gazdálkodás arányának növelése
10. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

V10 FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának készítése
2. a beépítésre szánt területek arányának csökkentése

3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása

7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
8. a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- A település egészére vonatkozó
cél, illetve feladat
- A belterület a településrendezési tervek szerint nem növekedhet a Szandaszőlősi városrésztől délre
- 442 sz. főút elkerülő szakaszának és az Alcsi-szigeti Vízpart
körút és a Karinthy Frigyes út
összekapcsolásával
- Utcafásításokkal, külterületen
erdősítéssel
- A meglévő parkok és utcák
további fásításával
- Helyi építési előírásokban az
esővíz-hasznosítás kötelezettségével
A biogazdálkodási termékek
előállításával
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- Felvilágosító előadásokkal,
tájékoztató füzetekkel

9. a hatékony energiagazdálkodás
10. a lakosság környezettudatosságának fejlesztése

Szandaszőlősi fejlesztési célok és feladatok

Alsi-szigeti fejlesztési
célok és feladatok

V1 A NÉPESSÉG MEGTARTÓ KÉPESSÉG FOKOZÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE
1. a foglalkoztatási lehetőségek bővítése
X
X
X
X
X
2. a környezetminőség javítása
X
X
X
X
X
X
3. az élhető város megteremtése
X
X
X
X
X
X
4. a városi szolgáltatások körének szélesítése
X
X
X
X
X
5. a lakhatási lehetőségek javítása
X
X
X
6. az identitástudat fokozása
X
X
X
X
X
V2 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA
1. a hátrányos helyzetűek integrációja
X
X
X
X
X
2. a fogyatékkal élők integrálása
X
X
X
X
X
X
3. az idősek integrálása, ill. az idősgondoX
X
X
X
X
zás növekvő igényének kielégítése
4. a nemek esélyegyenlőségének fokozása
X
X
X
X
X
5. az oktatási esélyegyenlőség biztosítása
X
X
X
X
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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G. Kertváros, Szandaszőlős. Alcsisziget

F. Déli városrész

E. Nyugati városrész

D. Széchenyi városrész

C. Alcsi városrész

B. Tiszaliget, Szandai rétek

A. Belváros

AZ EGYES VÁROSRÉSZEK ÖSSZEVONT ÉRINTETTSÉGEI

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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6. az egészségügyi és szociális ellátásban
X
X
X
X
az esélyegyenlőség biztosítása
7. a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése
X
X
X
X
8. a foglalkoztatási esélyegyenlőség biztosíX
X
X
X
tása
V3 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE
1. a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben Szolnok aktív részvétele, a koorX
X
dináló szerep felvállalása
X
X
X
X
2. klaszterek létrehozása és megerősítése

X

X

X
X

X
X

X
X

3. gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
X
X
X
X
4. a gazdasági versenyképesség fokozása
X
X
X
X
külső infrastrukturális fejlesztésekkel
5. a megfelelő összetételű és minőségű
X
X
X
X
X
X
X
munkaerő háttér biztosítása
V4 A VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS OKONÓMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS ÁTFOGÓ
CÉLJÁNAK RÉSZCÉLJAI VÁROSRÉSZENKÉNT
1. a városvédő és hagyományőrző civil
szervezetek támogatása
X
X
X
X
X
2. az ökonomikus területgazdálkodás
3. az önkormányzati vagyon arculatépítéshez való felhasználását
4. az új gazdasági területek körül arculatjavító fásítások
5. a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása
6. környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása
7. a kerékpáros közlekedés feltételeinek
javítása
8. a fenntartható „Zöld Város” imázs elérése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9. a területileg eltérő környezetminőségek
enyhítése
10. a gyalogos utcák terek bővítése

X

X

X

X

X

X

X

X

11. az építészeti értékek megőrzése, felhasználása
12. a Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja
13. a Tiszaliget környezetfejlesztése

X

X

X

X

X
X

V5 A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS ÁTFOGÓ CÉLJÁHOZ TARTOZÓ RÉSZCÉLOK VÁROSRÉSZENKÉNT
X
X
X
X
X
X
X
1. az egészségvédő, prevenciós programok
népszerűsítése
X
X
X
X
X
X
2. képzettségi szintek javítása
3. az egyházak szerepének bővítése az
oktatásban és a szociális ellátásában
4. az önkormányzati vagyon, közösségi célú
felhasználása
5. a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás
6. a bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése
7. a vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése.
8. szociális bérlakások építése és a lakószegregátumok fokozatos felszámolása
9. komforthiányos lakások felszámolása,
illetve felújítása
10. a lakásösszetétel további javítása

X

11. a lakótelepek rehabilitációjának folytatása.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
12. a lakó és közösségi épületek energia
racionalizálását alternatív energiaforrások
felhasználásával.
V6 A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK ELMÉLYÍTÉSE ÁTFOGÓ CÉLJÁHOZ TARTOZÓ RÉSZCÉLOK VÁROSRÉSZENKÉNT
X
X
1. speciális (tematikus) vállalkozói inkubáJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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torházak kialakítása
X
X
2. technológiai inkubátorházak létrehozása,
technológiai inkubátorház szolgáltatási körének bővítése, fejlesztése.
X
X
X
X
X
X
X
3. az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása.
X
4. a K+F és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzési profiljának bővítése.
V7 A TURIZMUS FEJLESZTÉS RÉSZCÉLJAI VÁROSRÉSZENKÉNT
1. a városi kirándulóturizmus fellendítése
X
X
X
X
2. a szolnoki termál és egészségturizmus
X
X
fejlesztése
3. a szolnoki eseményturizmus és rekreáció
X
X
X
X
X
fejlesztése
4. a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenX
X
X
X
X
ciaturizmus fejlesztése
V8 MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZCÉLJAI VÁROSRÉSZENKÉNT
1. az önkormányzati intézmények energetiX
X
X
X
X
X
X
kai korszerűsítése
2. a panel rehabilitációs program folytatása
X
X
X

3. a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítéX
X
X
X
X
X
sének, hőszigetelésének, támogatása
4. a termálvagyon energetikai hasznosítáX
sának elindítása
5. a napenergia felhasználás ösztönző
X
X
X
X
X
X
rendszerének kidolgozása
6. a széndioxid kibocsátás csökkentése a
X
X
X
X
X
X
X
fosszilis energiák háttérbe szorításával
7. a mezőgazdasági és feldolgozóipari
adottságok kihasználásával biomaszX
X
X
X
sza/pellet fűtő/erőművek létesítése
V9 A FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ELŐSEGÍTÉSE C. ÁTFOGÓ CÉL RÉSZCÉLJAI
VÁROSRÉSZENKÉNT
1. a belterületek növekedésének megszünX
X
X
X
X
tetése
2. természetes, őshonos fafajokkal erdők
X
X (É)
X
X (Ny)
X (D, K)
telepítése
X
X
X
X (K)
X
3. vizes élőhelyek létesítése.
4. madárbarát város megvalósítása
X
X
X
X
X
X
X
4. tájbarát, természetbarát vetésszerkezet
X
X
X
X
X
5. széleróziót kivédő dűlőfásítások
X (Zagyván
X
X (K)
túli terület)
6. biogazdálkodás
X
X
X
X
X
7. árterületek környezetkímélő gazdasági
X
X
X (K)
hasznosítása
8. öntözéseses gazdálkodás arányának
X (Zagyván
X
növelése
túli terület)
9. a helyi speciális tájgazdálkodási termékek
X
X
X
X
X
X
előállítása
V10 A FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA CÍMŰ ÁTFOGÓ CÉLHOZ TARTOZÓ RÉSZCÉLOK VÁROSRÉSZENKÉNT
1. Szolnok és környezet klímastratégiájának
készítése
2. a beépítésre szánt területek arányának
csökkentése
3. a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése
4. a városi zöldterületek bővítése, minőségi
fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása
5. a városi parkok, gyalogos felületek kedvező helyi klímájának kialakítása
6. a barnamezős területek hasznosítására,
rehabilitációja
7. a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása
8. a helyi igények helyi erőforrások által
történő kielégítése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

67

62

60

62

55

E. Nyugati városrész

38

C. Alcsi városrész

B. Tiszaliget, Szandai rétek

A. Belváros

56

X

G. Kertváros, Szandaszőlős. Alcsisziget

X

10. a lakosság környezettudatosságának
fejlesztése
11. az épületek felmelegedésének mérséklése
MINDÖSSZESEN

F. Déli városrész

9. a hatékony energiagazdálkodás

D. Széchenyi városrész

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Az ábra a fejlesztési célok halmozódását érzékelteti városrészenként. Azok a városrészek szerepelnek a legtöbb fejlesztési célkitűzéssel, ahol a problémák is
halmozódnak, illetve ahol fejlesztésre rendelkezésre álló területek
jelen vannak. A Belváros ugyan
kiemelt hangsúlyos fejlesztési
célpont, elsősorban a környezetalakítás a városi identitás erősítése érdekében, ugyanakkor a fejlesztési célok darabszáma miatt a
középmezőnyben van a jelen értékelés szerint. Ez jelzi, hogy a
fejlesztési célok nem azonos súlyúak, ezért ezt az értékelésnél
figyelembe kell venni. Az egyes
átfogó fejlesztési célok halmozódása külön-külön más sorrendet
mutat. Így például a környezetalakításnál a Belváros a leghangsúlyosabb városrész.
Az összevont érintettsége az egyes városrészeknek
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A középtávú fejlesztési célokkal, illetve feladatokkal érintett területek
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
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3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA
3.1.1. A népességszám alakulása
Szolnok lakónépessége az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken, mind a természetes szaporulat,
mind a vándorlási egyenleg negatív. A települési céloknál meghatározásra került, hogy a népesség
csökkenést meg kell állítani, a várost – saját ifjúsága megtartása érdekében és a betelepülők számára
is – vonzóvá kell tenni. Távlati célkitűzésként a város a 72 000 fős népesség elérését/megtartását határozta meg.
Az alábbi táblázat az egyes városrészek 2001. és 2011. évi lakónépességét (tízesre kerekítve) és a
városnegyedenkénti távlatra (2025) feltételezett lakónépességet tűnteti fel annak figyelembevételével,
hogy további tervezett/tartalék lakóterületek és a szociális lakásépítés számára kijelölt területek hol
találhatók, ill. mely szegregátumok felszámolása történhet meg az adott időszakban. A távlati lakónépesség becslésénél figyelembe vételre került az is, hogy hol milyen a lakosság korcsoport szerinti öszszetétele, vitalitási indexe, ill. a beépítési mód és a környezet mennyire vonzó, milyen bővítéseket tesz
lehetővé és milyen mértékű népességi vonzást képviselhet. Emiatt az egyes városrészek népességszámának változási üteme – és iránya is – különböző lehet.
Városrész
2001
2011
2025
1.
Belváros összesen
33 060
31 420
32 000
1.1/A
Tiszaparti városrész
3 300
3 160
3 300
1.1/B
Tófenék u. és környéke
2 140
2 190
2 200
1.1/C
Városközpont
410
550
600
1.1/D
Jubileum tér és környéke
5 950
5 230
5 200
1.2
Rákóczi út és környéke
7 940
8 170
8 500
1.3/A
Szántó krt. és környéke
10 170
9 410
9 600
1.3/B
Zagyvaparti városrész
3 160
2 710
2 600
2.
Alcsi városrész összesen
6 580
6 800
7 300
2.1
Tallinn városrész
3 480
3 560
3 600
2.2
Mester utcától északra
1 520
1 690
2 000
2.3
Mester utcától délre
1 580
1 550
1 700
3.
Széchenyi városrész összesen
16 330
14 230
14 000
3.1
Széchenyi városrész
14 250
12 070
11 000
3.2
Széchenyi kertváros
2 000
2 040
2600
3.3
Varjú utca és környéke
90
120
400
4.
Nyugati városrész összesen
4 400
3 510
2 600
4.1
Nagysándor út és környéke
300
4.2
Partoskápolna és Pletykafalu
3 360
2 860
2 200
4.3/A
Hangya utca és környéke
110
100
100
4.3/B
Tücsök utca és környéke
620
300
300
4.3/C
Vadász utca és környéke
310
260
200
5.
Déli városrész összesen
5 020
4 760
4 100
5.1
Kiskertes üdülőterület
30
60
5.2
Kőrösi út és környéke
3 450
3 400
3 100
5.3
Törteli utca és környéke
110
50
5.4
Déli iparterület
900
850
600
5.5
Hullám utca és környéke
520
410
400
6.
Tiszaliget
7.
Kertváros – Szandaszőlős – Alcsi-sziget összesen
11 580
11 580
12 000
7.1
Kertváros
1 410
1 230
1 200
7.2
Szandaszőlős
9 440
9 150
9 300
7.3
Alcsi-sziget
730
1 210
1 500
Szolnok összesen
77 630
72 950
72 000
3.1.2. Lakóterületi igények
Bár Szolnok népességszámának emelkedése nem várható, még a szinten tartás is jó eredmény lenne,
lakásépítésre mégis szükség lesz az elkövetkezendő időszakban is. A 2001. és a 2011. évi népszámlálások között a lakónépesség közel ötezer fővel csökkent, miközben a lakásállomány kb. 2 500 lakással
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(31 744 db-ról 34 206 db-ra) bővült, azaz még népességcsökkenés esetén is további lakásépítés figyelhető meg. A minőségi lakásellátás biztosításához távlatban is szükség lesz lakásépítésre, mert a 2011es népszámlálás adatai szerint Szolnokon a teljes lakásállomány 4,9 %-a, 1674 db nem rendelkezik az
alapvető komfortossági kritériumokkal: 836 lakás teljesen komfort nélküli, 552 félkomfortos, a szükséglakások száma pedig 286 db.

Meglévő és tervezett lakóterületek hosszútávon
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A komforthiányos állomány lecserélését célul kell kitűzni, de ezen felül a nem megfelelő állagú, már
gazdaságosan fel nem újítható lakásállomány folyamatos bontása, helyette újak építése is zajlik. A városba beköltözők, a helyben maradó fiatalok és a minőségi cserét óhajtók – a sűrűn beépített városrészekből vagy lakótelepekről kertes környezetbe vágyók – is további lakásépítést inspirálnak. Ezért
egyes városrészek rehabilitációja (pl. Tiszaparti városrész, Rákóczi út és környéke, Szántó krt. és környéke) során a beépítés intenzívebbé tételével, emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel lakásszám növekedéssel lehet számolni. Új, már lakóterületként kijelölt, de még nem beépített, ill. további lakásépítési tartalék területek is rendelkezésre állnak. Ezek megvalósítását úgy célszerű ütemezni, hogy első
ütemben vagy a korábbi lakásépítési területek meg nem valósult részei (pl. Széchenyi városrész 4.
ütem Varjú utca és környéke) épüljenek meg, vagy rendezetlen barnamezős területek rehabilitációját
segítse elő az új lakásépítés (pl. Mester utcai volt laktanyaterület). Kertvárosias családiházas lakásépítésre még rendelkezésre állnak telkek a Széchenyi kertvárosban, tömbbelső feltárással és új tömbök
kijelölésével Szandaszőlősön, kisebb mértékben Alcsi-szigeten. Távlati tartalék lakóterület a Széchenyi
lakóteleptől északra áll rendelkezésre. Ezen felül újabb lakóterületek kijelölése a terv távlatában nem
szükséges.
A szociális lakásépítés elsődleges területei a Mester utcai volt laktanyaterületen, ill. a Varjú utca és
környékén találhatók, de elképzelhető, hogy az önkormányzat szociális lakás vagy önkormányzati költségérzékeny bérlakás céljára a városban jelenleg meglevő, de lakatlan 3 330 lakásból is vásárol, ezzel
a helyi ingatlanpiac fellendítéséhez és a meglevő ingatlanállomány jobb kihasználásához is hozzájárulna, valamint szükségtelenné tenné a további – fölösleges - lakásépítést. A szociális lakásállomány bővítése a legrosszabb állapotban levő szegregátumok bontása és az ehhez szükséges lakáspótlás miatt
is elengedhetetlen.
A Törteli út és környékén a szegregált telep felszámolandó, mert sem az épületek, sem a környezet
állapota nem tesz lehetővé gazdaságos felújítást, az itteni lakásállomány 81,7%-a komfort nélküli vagy
szükséglakás. A felszámolandó lakások száma 84 db, aminek pótlásáról a város más területén – nem
feltétlenül egy tömbben koncentrálva - kell gondoskodni. Az érintett népesség a 2011-es népszámlálás
szerint 292 fő.
A Tücsök és Hangya utca környéki lakosság jobb életkörülményei helyben teremtendők meg, részben
mert itt lehetséges még a lakásállomány egy részének rehabilitálása, másrészt a Thököly úti volt laktanya terület átépítésével és új funkciókkal való megtöltésével a terület ellátottsága javul, az ezáltal megnövekvő munkalehetőségek is az egész térség fellendülését eredményezik. A lakóterület további integrációját segíti a közösségi ház megépülte is, ahol nemcsak a saját kultúra megőrzésére és közösségépítésre, hanem továbbképzések elindítására, tanfolyamok tartására is lehetőség nyílik, így az oktatás
„házhoz jön”, ezáltal eredményesebb lehet. A nagyon rossz állagú lakások (kb. 24-25 bontandó) helyett
helyben lehet újakat építeni, így biztosítható a roma közösség helyben maradása is.
Az Üteg utcai szegregátum rossz állapota is inkább felszámolást, mint rehabilitációt igényel. Az itteni
lakosság számára a közeli Mester utcai volt laktanyaterületen tervezett önkormányzati lakásépítés jelenthet átköltözési lehetőséget. A pótlandó lakásszám 34 db, az érintett népesség a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 146 fő.
A szolnoki fiatalság helyben tartásához az első lakáshoz jutás önkormányzati támogatása is hozzájárulhat. Ez nem feltétlenül jár önkormányzati lakás biztosításának igényével, kisebb önkormányzati forrásokat köthet le a lakáshoz szükséges saját erő biztosításában való segítségnyújtás kedvezményes
önkormányzati hitellel, esetleg (korlátozott összegű) vissza nem fizetendő önkormányzati támogatással,
amiért meghatározott évi Szolnokon maradást kell vállalni. Hasonló támogatás nyújtása a betelepülő
fiatalok számára is meggondolandó.
A lakóterületi igények (Ln, Lk, Lke, Lf) javasolt módosítása:
-- a településszerkezeti tervekben jelölt területek 1365,3 ha,
-- a településfejlesztési koncepcióban javasolt területek 1336,3 ha.
3.1.3. Intézményterületi igények
A kereslet-kínálat alapján működő ellátó hálózatok (kereskedelem, szolgáltatások, gyógyszertárak,
stb.) fejlődése gazdasági alapon történik. Az önkormányzatnak/államnak a társadalmi érdekű intézményhálózat (egészségügy, oktatás, gyermekjóléti intézmények, szociális- és idős-ellátás) fejlesztésével kapcsolatban vannak feladatai. Ezen belül is az iskolák fedezik a mennyiségi ellátást, itt az oktatás
minősége, eredményessége, ill. a gazdaság munkaerő-összetételi igényének változása követése érdekében vannak tennivalók.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

100

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Fejlesztendők viszont az alábbi intézményfajták, amelyek vagy már a mai igényeket sem tudják maradék nélkül kielégíteni, vagy várható, hogy megnő irántuk a kereslet:
A gyermekintézmények közül – a nők gyes utáni munkavállalásának elősegítése, ill. a 3 évesek kötelező óvodáztatása miatt – az óvodák kapacitásbővítése szükséges. Ezt a város több helyen: a Hold utcai,
Móra úti, Fiumei úti, a Kacsa utcai és Szandaszőlősön az Eszterlánc óvodánál tervezi. A Szapáry úti
gyalogos zóna kialakítása miatt az Óvoda utcai intézmény megszűnik, visszapótlása a Tiszaparti városrészben a kollégium mellett tervezett. Mivel a gyermekszám jelentős emelkedése távlatban sem várható, a jelenlegi kapacitás a tervezett bővítésekkel együtt a várható igényeket kielégíti.
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Szolnok meglevő bölcsődei kapacitása 652 férőhely, amely nyolc helyen elosztva működik a városban.
Az ellátás a mai igényeket kielégíti, de a nők gyesről való korábbi visszatérése a foglalkoztatásba a
szükségleteket megemelheti. Ehhez adódhat még a vidékről dolgozni bejáró kisgyermekes nők igénye,
mert távlatban sem várható minden településen bölcsőde fenntartása. Megvizsgálandó, hogy erre a
„külső” igényre - megfelelő környezeti állapot esetén – inkább a nagyobb munkáltatók környékén, pl. az
ipari parkok intézményi/szolgáltatási központjában kellene újabb kapacitásokat létrehozni – esetleg a
munkáltatók anyagi és fenntartási részvételével is.
A legnagyobb mértékben fejlesztendő ágazat a szociális intézmények hálózata, ezen belül az idősek
ellátása, a fogyatékkal élők fejlesztő – ellátó - foglalkoztató intézményei, valamint a család és krízisgondozás fejlesztése. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja sokrétű
tevékenységet végez a drog-prevenciótól a családsegítésig, az utcai szociális munkától a gyermekjóléti
szolgáltatásokig. Bár tevékenysége és kapacitása folyamatosan bővül, további kapacitásbővítés szükséges. A város a Tallinn városrészben tervezi a Humán Szolgáltató Központ fejlesztését.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye ugyancsak többféle szolgáltatást nyújt nemcsak Szolnok, hanem több környező község számára is. Alapellátásként biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek napközbeni ellátását, sőt tanyagondnoki szolgáltatást is. Működteti nappali ellátás keretében az idősek klubjait és a
bentlakásos Idősek Otthonát (150 férőhellyel). Az ellátási igény folyamatosan emelkedik és a népesség
elöregedésével a tendencia további fokozódása várható, ezért távlatban jelentős fejlesztések válhatnak
szükségessé. Jelenleg Szolnok terveiben szerepel az Alcsi-szigeten további bentlakásos idősotthoni
kapacitás létesítése. A szociális és idős ellátásban az egyházak (Magyar Evangéliumi Testvérközösség,
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet) már ma is jelentős részt vállalnak, szerepük a feladatok növekedésével tovább erősödik.
A leginkább rászoruló fogyatékkal élők ellátását a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó
Otthona és Nappali Intézménye biztosítja, de kapacitása nem elegendő, állandó várólista alakult ki, ezért
mielőbbi bővítése szükséges. A fejlesztő-felkészítő foglalkozások mellett terápiás és munkarehabilitációs
foglalkozatatást is biztosít, ez utóbbi a (részben) önálló életvitelre való felkészítés miatt kiemelt
fontosságú. Bővíteni szükséges a - fogyatékkal élők számára is alkalmas, lehetőleg integrált – szociális
foglalkoztatás kapacitását és lehetőségeit is.
Az intézményeket és kereskedelmet befoglaló területek (Vt, Vk, Kke) javasolt módosítása:
-- a településszerkezeti tervekben jelölt területek 299,3 ha,
-- a településfejlesztési koncepcióban javasolt területek 299,3 ha, azaz azonos, mert a fejlesztési koncepció miatt nem kell az intézményi és a kereskedelmi területek nagyságán változtatni.
3.1.4 Gazdasági területi igények
Szolnokon kiemelt fejlesztési cél a munkahelyteremtés és a gazdasági versenyképesség növelése, valamint a kutatás és fejlesztés kapcsolatának elmélyítése. Ennek megvalósításához elegendő fejlesztési
területnek kell rendelkezésre állnia. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Szolnok bőségesen rendelkezik
szabadon hozzáférhető, ma még nem beépített, de beépíthető, illetve barnamezős rehabilitációval
igénybe vehető gazdasági területekkel.
Szolnok két jellegzetes ipari gazdasági területtel rendelkezik.
-- A déli, dél-keleti iparterület kiterjedése a nagyobb. Az utóbbi években jelentős területi fejlesztés következett be a Szolnoki Ipari Park kiépítésével. A hagyományosan kialakult nagyüzemi telephelyek itt helyezkedtek el, illetve helyezkednek el napjainkban is. A terület jellegzetesen két részre tagolható:
• A 4. sz. főúttól délre elhelyezkedő gazdasági zóna
A déli területre települt korábban két környezetszennyező ipar, a vegyiművek és a fehérjefeldolgozó. A környezetszennyező technológiák a terület szerencsés földrajzi elhelyezkedése
folytán nem szennyezték a város lakóterületeit. (ez alól kivétel a TVK lakóterülete, mely a
szennyező üzem közelébe települt, a gyártelep kiszolgálására). Ezért célszerű kimondani, hogy
a 4. sz. főúttól délre új lakóterületeket nem szabad kijelölni és a meglévőt is fokozatosan fel kell
számolni. (A fehérje-feldolgozó ma állattáp-feldolgozó.)
A Szolnoki Ipari Park még nem épült be teljesen, de a kialakított telkek nagy része már gazdasági szervezetek tulajdonában van. A vegyiművektől dél-nyugatra mintegy 50 ha tervezett gazdasági területet jelöl a településszerkezeti terv, melynek terület-előkészítése még nem kezdődött el. Korábban felmerült az Ipari Park bővítése a Kiskunfélegyházi-Kecskeméti vasútvonaltól
nyugatra, mintegy 300 ha területre kiterjedően. A tervek elkészültek. Jóváhagyására a terület
megszerzésének nehézsége miatt egyelőre nem került sor. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a váJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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ros ipari gazdasági területfejlesztésének ez a kedvező iránya. Az országos területrendezési terv
és a megyei terv is - éppen a környezeti adottságok miatt - nemzetközi és országos jelentőségű
tiszai kikötő építését jelöli Szolnok térségében. A logisztikai funkció erősítését jelentené az Ipari
Park közelében egy vízi közlekedési kapcsolat kialakítása. A korábbi terveken távlati felhasználásként kijelölésre került a teherkikötő, létesítésének feltétele azonban a Csongrádi vízlépcső
megépítése.
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• A 4. sz. főúttól északra, a Körösi út és a Tószegi út menti ipari gazdasági területek.
A Cukorgyár megszűnt. Jelenleg használaton kívüli területnek minősíthető, barnamezős, átalakítható területként kezelhető. Ez a gazdasági fejlesztések tartalék területe.
A Gyökér utca mentén az utóbbi években számtalan új telephely létesült, de nagyon sok még a
használaton kívüli terület is.
A Körösi út és környéke rendezett módon elsősorban nem szennyező gazdasági technológiák
befogadására alkalmas a lakóterületekkel vegyes területhasználat miatt.
Hagyományos ipari gazdasági terület a Tisza folyó és a Tószegi út közötti területsáv. Itt a papírgyári tevékenység a jellemző, mely több alkalommal megszűnt, majd újra beindult. Vele szemben helyezkedik el a Hetényi Géza Kórház tömbje, mely környezetszennyezésre nagyon érzékeny intézmény. Ezért e területeken is indokolt a nem szennyező technológiák telepítése, illetve
alkalmazása.
-- Szolnok másik jelentős összefüggő ipari gazdasági területe az észak- nyugati városrészben található.
Az uralkodó széljárás az itt keletkező szennyező anyagokat a város belső területei és lakóterületei felé sodorja. Ezért e városrész csak szennyezőanyagot nem kibocsátó gazdasági tevékenység befogadására alkalmas. A volt szemétlerakó telep rekultiválása megtörtént. Körülötte épült ki a Logisztikai
Ipari Park, melynek egy része már betelepült. Tervek szerint az itt felépült naperőmű látja el energiával az ipari park üzemeit, irodaházait.
A városrészben sok az alulhasznosított terület, mezőgazdasági terület, illetve a volt katonai laktanya
telke. Az észak nyugati városrész ma a gazdasági fejlesztések egyik legjelentősebb tartaléka.
A 32. sz. főút autópálya bevezető szakasza mellé települt már jelenleg is több üzem, gyáregység. Ha az
M4-es autópálya kiépül, az út melletti területsáv gazdasági jelentősége megnövekszik. Erre való felkészülésként - az érintett telektulajdonosok kezdeményezésére - került sor mintegy 69 ha nagyságú tartalék gazdasági terület kijelölésére.
Szolnok egyéb városrészeiben a gazdasági területek elszórtan és nem nagy kiterjedéssel helyezkednek
el. A szolgáltató és kereskedelmi gazdasági területek a mainál arányosabb városrészenkénti eloszlása
kívánatos lenne, mert a közlekedési mozgásokat csökkentené.
A Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés keretében indítandó programok számára, a logisztikai lehetőségek kihasználásával a MÁV Járműjavító üzem melletti használaton kívüli vasútterületek funkcióváltásával (pl. motorvonat karbantartó bázis kiépítésével) jó lehetőségekkel rendelkezik a város. Az innovációs központ, az inkubátor házak és szolgáltató központok kiépítésére legalkalmasabb területek az
Északi-nyugati városrészen belül a volt Thököly laktanya és környéke, valamint a Szolnoki Ipari Park
területe.
Az ábra a meglévő gazdasági területeket és a lehetőségek szerint tervezett fejlesztési területeket mutatja be.
A gazdasági területek (Gksz, Ge, Gip) javasolt módosítása:
-- a településszerkezeti tervekben jelölt területek 1289 ha,
-- a településfejlesztési koncepcióban javasolt területek 1341,3 ha,
3.1.5. Turisztikai és rekreációs területigények
Szolnokon az idegenforgalom az egyik legdinamikusabban fejleszthető gazdasági ág (lásd V7 kiemelt
fejlesztési cél). A turisztikai fejlesztések jelentős része terület, infrastruktúra és/vagy épület igényes,
ezért e célra a szükséges területeket és létesítményeket biztosítani kell. Különösen nagy területigénynyel járnak a szabadidős- és rekreációs központok, a sportturizmus létesítményei, a strandok és fürdők.
Az öko-, kerékpáros és vízi-turizmus létesítményei (pihenő, vendéglátó, információs és szálláshelyek)
nagyrészt a vízfolyások mentén amúgy is rendelkezésre álló zöldterületeken belül pontszerűen helyezhetők el.
A legfontosabb területigényes fejlesztések - a termálfürdő bővítése, ifjúsági és spotturisztikai létesítmények elhelyezése, kalandpark és nagy kiterjedésű természet-közeli játszópark - a Tisza-ligetben
koncentrálódnak. A Tisza-ligeten kívüli nagy területigénnyel járó fejlesztések a belvárosi Tisza-part Ny-i
kanyarjában a volt indóház környékén elhelyezésre kerülő tervezett repülőmúzeum és a Milléri tó környékén megvalósítandó szabadidős, rekreációs és horgászközpont.
Az ifjúsági turizmus komplex fejlesztése keretében kerülne sor a sport- és rendezvényturizmus, szállóhelyek bővítése számára a Tiszaligeti Turisztikai Központ, valamit az Alcsi-Holt-Tisza partján a jelenlegi
vizisport telep és vízi szabadidőpark továbbfejlesztésével a Vizi Sportközpont létesítésére.
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A kirándulóforgalom élénkítését segítené elő, a turisztikai célú hajózás beindítása. Az ehhez szükséges
kikötőket a Tisza szálló és a Diákszálló előtti Tisza parton, a meglévő kikötőhelyek kulturált és idegenforgalmi igényekhez igazított továbbfejlesztésével lehetne kiépíteni. Ugyanitt szóba jöhet kishajó kikötők és szolgáltató-központok létesítése is.
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Idegenforgalmi vonzerőt jelent a gyalogos utca és térrendszer továbbfejlesztése. A Városközpont, Kossuth tér, Szapáry út gyalogos felületeinek összekapcsolásával, a Tiszavirág gyalogos és kerékpáros
hídon át elérhető Tisza-ligeti gyalogos hálózattal, majd a gyalogos és kerékpáros cölöphídon a Szandai-réti bevásárlóközpontok felé vezetendő gyalogúttal egy idegenforgalmi látványosságokat és célpontokat felfűző, élményt adó tengely létesíthető. E tengelyre lehetne csatlakoztatni a tiszai ökofolyosó
élővilágát és az Alföldi jellegzetes madárvilágát bemutató, a Tisza, a Zagyva és a Milléri tó mentén tervezett tanösvényeket is.
3.1.6 Zöldfelületek és erdők növelésére javasolt területek
Az átfogó (vertikális) fejlesztési célok között szerepelnek:
-- a városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás,
-- a fenntartható tájgazdálkodás és természetvédelem,
-- a felkészülés a klímaváltozása
című célok. A célok megvalósításához jelentős zöldfelület-fejlesztésre, ezen belül a belterületen újabb
parkok létesítésére, utcafásításokra, a külterületen újabb erdők telepítésére van szükség.
Az alábbi sémán a településrendezési tervekben jelölt zöldfelületei elemeket, majd ezek bővítésére tett
javaslatunkat mutatjuk be.
A fejlesztési részcélokban az alábbi célkitűzések jelennek meg:
- a városi zöldfelületek bővítése,
- a közterületek utcák terek fásítottságának, növénnyel borítottságának növelése,
- a gazdasági területek körüli védőfásítások végrehajtása,
- a belterületi határ menti védőfásítások telepítése,
- a külterületi erdőterületek növelése,
- a mezőgazdasági területeken szélerózió elleni védőfásítások létesítése.
Kedvező tendencia, hogy az erdőterületek aránya az utóbbi évtizedekben növekedett. A közigazgatási
terület erdősültsége jelenleg 7 %, mely meghaladja a megyei 4,4%-os átlagot, de az országos 19,2%-os
aránytól jelentősen elmarad. Cél, hogy hosszútávon az erdősültség érje el a 10%-ot. Ezt a célt elsősorban a szikes mezőgazdasági területek erdősítésével kell elérni. A külterületi erdőket úgy kell telepíteni,
hogy azok a folyók menti ökofolyosókhoz és a belterületei zöldfelületi hálózatokhoz kapcsolódva összefüggő rendszert alkossanak. Szolnokon magas a levegő porszennyezettsége, mely egyrészt a külterületi
mezőgazdasági művelésből, másrészt a közlekedési forgalomból származik. A szennyezés enyhítésére
és a várható kedvezőtlen klímaváltozásra felkészülve fontos, hogy a belterületi határok, elsősorban a
lakóterületekkel érintkező határok mentén intenzív védőfásításokat kell előirányozni. A településszerkezeti terv az országos előírások alapján a beépítésre szánt területek határán egy 200 méteres
beépítésmentes sávot jelölt ki. E területeken belül indokolt a belterületi határok menti védőfásításokat
kijelölni és végrehajtani. Védőfásításokat kell előirányozni hasonló környezetvédelmi okokból az országos utak mentén, elsősorban a település felé eső oldalon, illetve ha az út észak-déli vonalvezetésű
mindkét oldalon. A bővítésnél azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyepterületek ne csökkenjenek és a telepített erdők állománya őshonos fafajokból alakuljon ki.
A belterületi összefüggő zöldfelületi rendszer létrehozása érdekében a már meglévő szigetszerű elemeket össze kell kapcsolni. A településrendezési tervek erre törekedtek, de a most megfogalmazott fejlesztési célok alkalmat adnak e törekvés következetes érvényesítésére, a zöldterületek, zöldfelületek bővítésére és folyamatos rendszerbe szervezésére. A belterületi zöldfolyósokat, melyek a közparkokat és a
külterületi erdőket kötik össze, a gyalogos utcák és közösségi terek összefüggő rendszere teremtheti
meg.
Az alábbi táblázat a belterület és a külterület értékeket mutatja be városrészenként
területek megnevezése

jelenlegi állapot

ha

%

a településrendezési
tervekben előirányzott állapot
ha
%

a fejlesztési koncepció alapján előirányzott állapot
ha
%

belterület

3873

100

3873

100

3873

100

-- belterületi zöldterület, és erdő

276,9

7,15

382,1

9,87

386,3

9,97

külterület

14850

100

14850

100

14850

100

-- külterületi erdőterület és zöldterület

1368

9,21

2691

18,12

2891,7

19,47

közigazgatási terület

18723

100

18723

100

18723

100

-- közigazgatási területen az összes erdő és zöldter.

2824,9

8,77

3073,1

16,41

3 278

17,5

Megjegyzés: A külterületi erdősültség a vizsgálatok szerint 7,3%.
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A táblázatból látható, hogy a joghatályos terv szerint előirányzott az erdősültség jelentős növekedése.
Ennek további növelését javasoljuk még +1%-kal a klímaváltozásokra való tekintettel. Az egyes további
erdősítésre kijelölt területeket bemutatását a területfelhasználás javasolt módosítás c. fejezetnél mutatjuk be részletesen. A külterületi tervlapon jelöltük az országos utak menti védőfásításokat, melyek a porszennyezés mérséklésre, valamint délen a dűlőfásításokat, melyek a szélerózió megakadályozására
hivatottak.

Belterületi zöldterületek a településrendezési tervek és a javasolt bővítések szerint
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Külterületi erdők a településrendezési tervek és a javasolt bővítések szerint
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3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN JAVASLAT A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA ÉS A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE
3.2.1 Javaslat a településszerkezeti terv területfelhasználásának módosítására
Az alábbiakban a joghatályos településszerkezeti terven a fejlesztési koncepcióban megfogalmazottak
érvényesítéseként kisebb módosításokat javasolunk.
A joghatályos településszerkezeti terv - mivel folyamatosan igazodott a fejlesztési koncepcióhoz és az
IVS-hez - jelentősebb korrekciójára nincs szükség a most elkészítendő fejlesztési koncepció hatásainak
érvényesítése miatt.
Az alábbiakban a módosítási részterületeket ábrázoltuk a joghatályos településszerkezeti terv és a javaslat összehasonlításával.
T/1. A Thököly út mentén a Széchenyi városrészben új gazdasági terület kijelölése. Az autópálya kiépítése esetén Thököly út szerepe felértékelődik, mert az autópálya bevezető útja lesz. Az út menti ingatlanok keresett gazdasági területekké válnak. A város szempontjából is kedvező helyzetet teremt,
ha az üzemek egy része ide települ, mert a keletkező teherforgalom nagy része a városon kívül keletkezik.
Az újonnan kijelölendő gazdasági terület 52 ha kiterjedésű lenne, melynek feltáró belső útja a 32 sz.
főútra támaszkodna és a jelenlegi főúti közvetlen közlekedési kapcsolatok nagy részét is megszüntethetné. A kijelölendő gazdasági területre szabályozási tervet kell készíteni, ezért mindaddig, míg erre
nem kerül sor, illetve a jóváhagyása nem történik meg, a területre változtatási tilalmat kell elrendelni.
1. Thököly út melletti új gazdasági terület

T/1. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/1. Javasolt módosítás

T/2. A Szandaszőlős déli határa mentén a joghatályos településrendezési tervek lakóterület és belterület
bővítéssel számolnak. A Szandaszőlősi városrész csak a 442 sz. úton kapcsolódik a Belvároshoz. Ez
a kapcsolat mindaddig problémás marad, míg a 442 sz. út elkerülő szakasza és a Csáklya utcai Tisza-híd nem épül meg, mert jelenleg a városrész forgalma teljes egészében a városi Tisza-hidat terheli. Ezért a Szandai városrész lakóterületeinek déli irányú bővítését nem lenne szabad előirányozni.
Szolnok lakónépessége csökkenő tendenciát mutat. Fejlesztési cél, hogy a lakónépesség a jelenlegi
népességszám körül stabilizálódjon. (Reálisan ez tűzhető ki célul). Szolnokon vannak olyan városrészek, ahol a Belvároshoz való kapcsolat Szandaszőlősnél jóval kedvezőbb, és az ott lévő lakóterületi
tartalékok jelentős számú lakónépesség befogadására alkalmasak. E városrészekben is csak akkor
szabad e területeket igénybe venni, ha a népességszám a megcélzott népességszámot meghaladja,
és a tömbbelső feltárások, belterületi szabad lakóterület felhasználása már megtörtént, illetve, ha
tényleges kertvárosias lakóterületi igények jelentkeznek. Ezért a Szandaszőlős déli irányú lakóterületi
fejlesztését és a belterület bővítését nem javasoljuk, helyette erdősítés lenne kedvező.
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2. Szandaszőlős déli határa menti módosítás

T/2. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/2. Javasolt módosítás

T/3. A Kecskeméti-Szolnoki vasútvonaltól nyugatra a Péter-Pál utcától délre, ma kiskertként hasznosított
területet a településszerkezeti terv üdülőterületként jelöli. A vasúti hálózattal körbezárt terület nehézkes megközelítése kérdésessé teszi, hogy üdülő szerepköre megmaradjon-e ennek a területnek. A
közművek és az utak kiépítése komoly költséggel járna. Az üdülőtelkek idővel lakóterületté alakulnának, melyek intézményi ellátásáról is gondoskodni kellene. Ezért a településszerkezeti terv módosításánál javasoljuk a terület kiskertté, kertes mezőgazdasági területté visszaminősítését. Egyébként a terület üdülőterületi átépítése eddig semmilyen átalakulási folyamatot nem indított el.
3. Kecskeméti-Szolnoki vasútvonaltól nyugatra a Péter-Pál utcától délre esdő területfelhasználás módosítása

T/3. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/3. Javasolt módosítás

T/4. A fejlesztési célok között kiemelt jelentőségűek a „városi arculatépítés” és a „felkészülés a klímaváltozásra” című célok. Ezek megvalósításának fontos elemei a zöldterületek, erdőterületek bővítései. A
külterületen a jelenlegi erdősültséget jelentős mértékben kellene növelni. A joghatályos településszerkezeti terv az erre vonatkozó javaslatokat tartalmazza, de a fejlesztési célok ismeretében további erdősítési területek kijelölése szükséges. Ilyen területek a Zagyva ökofolyosójához csatlakozó földrészletek, a Milléri tó környéki erdősítés, valamint a Szandaszőlős déli határán javasolt belterület menti
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erdősáv. Továbbá javasoljuk a településszerkezeti terven jelölni a déli mezőgazdasági területeken a
széleróziót mérséklő dűlőfásítások, valamit az országos úthálózat menti védőfásítások jelölését.
A belterületen belül a zöldterületek növelésére a településszerkezeti terven előirányzottakhoz képest
kisebb mértékben van szükség, mert a terv a fejlesztési célok szerinti zöldfelület-fejlesztést már előirányozta. Újonnan javasolt terület a nyugati 32. sz. főút városkapu környéke, melyet elsősorban látványfejlesztési céllal kellene fásítani (a használtpiac és autópiac környékét).
A Nyugati városrész, valamint a Széchenyi városrész új gazdasági területeinél a településszerkezeti
tervben előirányzott zöldterületeken kívül további közparkok kijelölése szükséges, annak érdekében,
hogy ezek a gazdasági területek is kedvezőbb környezeti feltételekkel vonzóvá váljanak a befektetők
számára, valamint a klímaváltozásra felkészülve e területek nagytömegű épületeinek felmelegedését
enyhítsék, és ezzel a városi klíma állapotán javítsanak.
A „városi arculatépítés” és a „felkészülés a klímaváltozásra” című célok szerinti módosítások

T/4. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/4. Javasolt módosítás

T/4. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/4. Javasolt módosítás
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T/4. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/4 Javasolt módosítás

T/5. A településszerkezeti tervet érintő módosítás lenne a honvédségi repülőtér melletti kiskert területre
jelölt 200 m-es beépítésmentes sáv áttelepítése a repülőtér keleti oldalára, ha ezzel a honvédség
egyetért. Ezzel a kiskertben a 3%-os építési lehetőség visszaállna a korábbiaknak megfelelően. A
honvédségi terület melletti 100 m-es védőtávolság jelölése valószínű továbbra is szükséges, de ezt
azzal lehetne enyhíteni, hogy építési szándék esetén a honvédelmi hozzájárulást be kell szerezni,
azaz a védőterület jelölése nem tilalmat csak korlátozást jelentene.
A honvédségi repülőtér melletti kiskert területre jelölt 200 m-es beépítésmentes sáv javasolt módosítása

T/5. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

T/5. Javasolt módosítás

3.2.2 Javaslat a településszerkezeti terv közeledési elemeinek módosítására
Az utóbbi 50-60 évben rohamosan megnövekedett a gépjárműforgalom a települések évszázadokon át
kialakult - a lóvontatású hálózaton alapuló - úthálózatán. Emiatt a zsúfoltság állandóan növekedett –
Szolnokon is. A 4. sz. országos és nemzetközi út korábban a Belvároson keresztül vezetett, óriási átmentő forgalmat lebonyolítva. A 90-es évek első felében megépült a Szolnokot elkerülő 4. sz. főút a várostól délre. Ez óriási megkönnyebbülést jelentett, mert a város mentesült az erős átmenő forgalomtól.
Ezután fokozatosan tovább növekedett a gépkocsiforgalom a város belterületén és kialakult a jelenlegi
problémás helyzet. A Belváros térségében jellemzően állandósult a zsúfoltság, ez határozza meg az
közlekedők rossz közérzetét.
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Nehezíti a város közlekedési helyzetét egy jellegzetesen szolnoki körülmény is: korábban szinte kizárólag a Tisza északi partján terült el a település. A történelmi időkben csak egy híd volt lényegében a mai
helyén, ez abban az időben elegendőnek bizonyult, idővel azonban a Tiszától délre is kezdett kiterjedni a
város. Nagy lakóterületek alakultak ki Szandaszőlősön, a Kertvárosban, sőt üdülőterület is épült az Alcsiszigeten, a Szandai réten bevásárlóközpont létesült. Az egyetlen közúti híd az egyre növekvő városi
forgalmat már alig tudja levezetni. A Szent István híd főként az átmenő forgalmat vezeti le. Így gyakorlatilag a Városi Tisza-híd az egyetlen összekötőkapocs a Tisza által elválasztott városrészek között. Ezt az
egyre súlyosbodó helyzetet csak újabb városi Tisza-hidak építésével és a hozzájuk vezető utak létesítésével lehet megoldani. Ez a feltétlenül szükséges fejlesztés meghaladja a város anyagi lehetőségeit, a
feladatot csak állami támogatással lehet megoldani.
A gépjármű-közlekedés kétségtelenül meghatározó szerepe mellett a többi közlekedési ágazatoknál is
változások történtek. Asz utóbbi évtizedekben több szempontú szemlélet alakult ki:
-- Korábban mindenek előtt szerepelt a gépkocsi közlekedési igények kielégítése, a gyalogosközlekedés
ennek volt alárendelve. A kerékpáros közlekedés, mint jogos igény nem is szerepelt a figyelembeveendő szempontok között. A közlekedésbiztonsági kérdéseket csak érintőlegesen kezelték.
-- Napjainkban a gépkocsi-közlekedés biztonságos levezetése mellett a gyalogosközlekedés biztonságos megoldása komolyabb szerepet játszik, egyre általánosabb a gyalogosok elsőbbségének biztosítása a gépkocsikkal szemben. Terjed a gyalogosbarát (forgalomcsillapított) városrészek kijelölése.
-- Az egyre élénkebb kerékpáros-közlekedés felveti a kerékpáros-közlekedés létesítményinek megvalósítási igényét is. Bővülnek a városi kerékpárhálózatok. Jó példa erre Szolnok, ahol folyamatban van
több mint 13 km kerékpárút kiépítése.
-- Egyre általánosabbá vált a közlekedésbiztonsági szempontok miatt a közúti csomópontok és útszakaszok biztonságos átépítése (veszélyes közúti keresztezések átalakítása körforgalommá átalakítása,
négysávos utaknál a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a középső védősziget létesítése, stb.).
A vasúti közlekedés szerepe és megítélése is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. A vasúti közlekedés korábban nagyobb volt, majd a gépjármű forgalom növekedésével csökkent a jelentősége és
szárnyvonalak felszámolásra kerültek. Az elmúlt években újból megnövekedett a vasúti személy és teherszállítás jelentősége, mivel gazdaságosabb és környezetbarátabb, mint a gépjármű-közlekedés.
A vízi közlekedés területén a rendszeres személyhajó forgalom teljesen megszűnt Szolnokon. A teherhajózás is csak alkalomszerű.
Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a fogyatékkal élők közlekedésére. Az önkormányzatok
anyagi lehetőségeiktől függően igyekeznek eleget tenni ennek a nemes szándéknak. Szolnokon a MÁV
pályaudvar korszerűsítése kapcsán a teljes akadálymentesítést fogják megvalósítani.
a) A város egészére vonatkozó megállapítások
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Állami közutak
Az állami közúthálózat fejlesztése terén a legnagyobb változás az M4 autópálya megépítése lesz Abony
és Fegyvernek között, mintegy 26,6 km hosszú szakaszon. Az autópálya építése megkezdődött és
2017-ig befejeződik. A tervek szerint időben ezt követi a Budapest és Abony közötti autópálya létesítése.
Az autópályának Szolnoknál három csomópontja lesz:
-- a 4. sz. országos elsőrendű főútnál,
-- a 32. sz. országos másodrendű főútnál, pihenővel,
-- a 3225. sz. országos összekötő útnál.
A jelenlegi tervek szerint az M8 autópálya távlatban a 4. sz. főút épülő csomópontjánál fog csatlakozni
Kecskemét irányából az M4 autópályához és közös szakaszon haladva a 32. sz. főút csomópontja után
ágazik majd el Füzesabony irányába.
Az M4 autópálya megépítése után Szolnok fő külső közúti kapcsolata délről északra fog átterelődni. A
város fő bevezető útja Budapest felől a jelenlegi 4. sz. főút (Abonyi út) és a 32. sz. főút (Thököly út)
lesznek. Debrecen irányából a 3225. sz. összekötő út felől a bevezető közút a Besenyszögi út lesz. Ez
azt jelenti, hogy a város külső kapcsolatain átrendeződik a forgalom. Valószínűsíthető, hogy az Abonyi
út helyett a Thököly út lesz a fő bevezető út az M4 autópálya felől. Erre a szerepkörre alkalmassá kell
tenni ezt az útvonalat, a fejlesztési nehézségek ellenére is. A két út összehasonlító adatai a következők:
útvonal
Abonyi út (4. sz.)
Thököly út (32. sz.)

mozgósávok száma
2X2
2X1

átlagos napi forgalom 2011-ben
10 981 E/nap
13 884 E/nap
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Nyilvánvaló, hogy a rövidebb, jobb útvonal (Thököly út) jellemzői a rosszabbak autópálya kapcsolat nélkül is. Autópálya kapcsolat működése esetén, a Thököly úton nőni fog a forgalom, az Abonyi úton pedig
csökkenni. Forgalomnövelő hatású lesz a Thököly úti volt laktanya telkén tervezett gazdasági terület
kiépítése is, különösen a jó autópálya kapcsolat miatt. Az elmondottak miatt a 7,5 m-es tervezett szélesítés és pálya-megerősítés mellett meg kell vizsgálni a 2X2 sávos, a kétoldali gyalogjárdás és egyoldali
kerékpárutas kiépítés lehetőségét is.
Az M4 autópálya építésével párhuzamosan tervezik a 3225. sz. összekötő út korszerűsítését az autópálya csomópont és a 3224. sz. összekötő út között.
A 402 sz. országos másodrendű főút (József Attila utca – Temető út – Tószegi út) rendkívül balesetveszélyes. A megye 16 baleseti gócából 8 ezen az úton van. Ezért tervezik ezen az útszakaszon a kórház
és a Mc Donalds között a jelzőlámpa-összekapcsolás bevezetését és középső védőszigetek építését a
gyalogátkelőhelyeknél.
Kívánatos a 442. sz. országos másodrendű főút Szandaszőlőst elkerülő szakaszának mielőbbi megépítése Rákóczifalva felé.
Önkormányzati közutak
Szolnok belterületén a meghatározó főutak részben állami, részben önkormányzati kezelésben vannak.
Ezek legfontosabb elemei a következők:
-- 4. sz. országos elsőrendű főút,
-- 32. sz. országos másodrendű főút (Thököly út – Rékasi felüljáró – Mátyás király út – Nagy Imre krt. –
Bajcsy-Zsilinszky út – Kolozsvári felüljáró – Abonyi út),
-- 442. sz. országos másodrendű főút (Kertész utca – Kocsoros út – Karinthy Frigyes út),
-- 3224. sz. országos összekötő út,
-- 3225. sz. országos összekötő út (Kertész utca – Százlábú híd – Városi Tisza-híd – Szabadság tér –
Guttemberg tér – Verseghy út – Mester út – Besenyszögi út),
-- 4612. sz. országos összekötő út,
-- 4625 sz. országos összekötő út (Tószegi út),
-- 31125. sz. bekötő út (Nagysándor József út),
-- Ady Endre út (önkormányzati kezelésben),
-- Szántó körút – Szolnok Ispán körút – Pólya Tibor utca (önkormányzati kezelésben),
-- Pozsonyi út – Széchenyi István körút (önkormányzati kezelésben).
Ez a kialakult alapvető úthálózat nem tudja megfelelően lebonyolítani a folyamatosan növekvő gépkocsi
forgalmat. Ennek két oka van:
-- hiányzik a gyűrűs városszerkezet,
-- kevés a tiszai átkelőhelyek száma.
Ennek a két fő hiányosságnak a megoldása együttes módon látszik célszerűnek.
A városi főforgalmi gyűrű kiépítése csak ütemezetten képzelhető el. A Tiszaliget dél-nyugati részét érinti
a főforgalmi gyűrű. Ez lehetőséget nyújt ilyen irányú újabb feltárásra is a déli árvízvédelmi töltésen a
Csónakázó tóig , innen a Strand és Termálfürdő nyugati oldalán kapcsolódik a Tiszaligeti sétányhoz. A
gyűrűs városszerkezet nyugati része már jelenleg is jól működik (Mátyás Király út – Nagy Imre körút –
József Attila utca – Temető út). Északi oldalon a nyomvonal lehetséges helye a debreceni vasútvonaltól
délre a Rékasi felüljárótól a Mester útig tartó szakasz. Innen a Tüzér utcán folytatott út új Tisza-hídon
keresztül csatlakozik a Debreceni úthoz a Vízpart körút térségében. A nyugati oldalon a főforgalmi gyűrű
a Csáklya utca vonalán keresztül, új Tisza-hídon csatlakozik a 4. sz. főúthoz.
Ez kétségtelenül rendkívül költséges fejlesztés a város közlekedési nehézségeinek a megoldására. A
jelen fejlesztési koncepció egyik célja, hogy az ennek alapján elkészítendő további tervek a szükséges
helybiztosításról intézkedni tudjanak. A városi főforgalmi gyűrű megvalósítása természetesen csak ütemezetten képzelhető el.
Az M4 autópálya megépítése után a 4. számú főút szerepe megváltozik. Az átmenő-forgalom döntő
többsége átkerül az autópályára. Így a főút csomópontjai sűríthetők lesznek, és az út a lehetőségekhez
képest átvesz városi funkciókat is. Négy új közúti csomópont látszik indokoltnak. Ezek a következők:
-- A Szolnoki Ipari Park feltáró útja a Piroskai út, amely jelenleg Tószegi úton keresztül kapcsolódik az
országos hálózathoz. Célszerű a tiszakécskei vasútvonal keleti oldalán meglévő feltáró út folytatása
észak-keleti irányba. A 4. számú főúttal történő keresztezésnél lehetne az első új csomópont. Továbbhaladva a vasútvonal mellett az új út a Körösi út déli végén éri el a meglévő városi forgalmi utat. Ennek a fejlesztésnek célszerű végrehajtása a középtáv. Hosszútávon a tervezett új út a Körösi út déli
végénél áthaladva a vasút nyugati oldalára a meglévő földút térségében haladva keresztezi a Budapesti vasúti fővonalat és a Barázda utcát felhasználva éri el az Abonyi utat. Ezzel az új útvonallal a váJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

114

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

ros jelentős északi és déli gazdasági területei között létesíthető közúti kapcsolat a belső úthálózat érintése nélkül.
-- A következő új közúti csomópontot a Tisza bal partján a Szent István- híd után indokolt megépíteni.
Ezzel a térség szempontjából nagy jelentőségű csomóponti kapcsolattal két célt lehet elérni: egyrészt
a 442- számú főút Szandaszőlőst elkerülő szakasza itt csatlakoztatható a 4. számú főúthoz, másrészt
a városi főforgalmi gyűrű részét képező Tisza balparti út is itt csatlakozhat a 4. számú főúthoz.
-- A nagy forgalmú bevásárló központ jelenleg csak a túlterhelt Százlábú híd – Debreceni út – Kertész
utca körforgalmi csomóponton közelíthető meg. A bevásárló központ feltáró útjának déli folytatásával
csomóponti kapcsolat létesíthető a 4. számú főúton. Így a megközelítési lehetőségek többirányúak
lesznek. Ennek a kapcsolatnak a létesítése középtávon aktuális. Hosszútávon a Csáklya utcai híd ennek az útnak az igénybevételével kapcsolódik a 4. számú főúthoz.
-- Az Alcsi-Holt-Tisza melletti üdülőterületet a Vízpart körút tárja fel. Ez egy 3 km hosszú zsákutca. A 4számú főút közúti felüljárón keresztezi a területet. Az adottságokat kihasználva egyszerű módon
különszintű csomópont létesíthető műtárgy építése nélkül. A zsákutca jelleg teljes megszüntetése érdekében az üdülőterület déli végénél az Alcsi-Holt-Tisza fölött híd létesíthető a szandaszőlősi Karinthy
Frigyes út felé.
Az új csomópontok a 4. számú főút szerepének átértékelése miatt lehetnek három, illetve négyágú körforgalmúak.
A város fejlődése szempontjából nagy jelentőségű a gazdasági területek fejlesztése. Ennek a célnak
megfelelő terület a Thököly út és a Nagysándor utca térsége. Közlekedési szempontból azért is kitűnő a
városnak ez a része, mert az épülő M4 autópálya felől a város belső úthálózatának érintése nélkül biztosítható a külső teherforgalmi kapcsolata. A Thököly út melletti volt laktanya és a Nagysándor József utca
közötti terület feltáró gyűjtőút-hálózata várhatóan középtávon megépül és kapcsolata lesz az Újszászi
úttal. A Thököly út felől legalább két új körforgalmú csomópont kell a terület feltárásához. Ezek a csomópontok biztosítják a Thököly úttól észak-keletre elterülő gazdasági területek megközelítését.
A másik nagyobb fejlesztendő gazdasági terület az Alcsi városrészben található Mester utcai volt laktanya területe. Ennek közúti feltárása a Dr. Sebestyén Gyula körút keleti irányú folytatásával érhető el. A
tervezett új feltáró út a laktanya észak-keletei oldalán haladva éri el a Mester úti körforgalmú csomópontot. Ez az utóbbi szakasz részét fogja képezni a hosszútávon megvalósuló a városi főforgalmi gyűrűnek.
Ennek a területnek ugyancsak előnye, hogy a belső úthálózat érintése nélkül nyújt teherforgalmi kapcsolatot az M4-es autópálya felé a Besenyszögi úton.
A közúti forgalom növekedésével párhuzamosan fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonságra:
-- a nagy forgalmú utak csomópontjainál szorgalmazni kell a körforgalmú átépítést,
-- a nagyobb lakóterületeken egységesen forgalomcsillapított övezetek kijelölésére kell törekedni (lakóés pihenőövezet, vagy 30 km/órás övezet).
PARKOLÁS
Parkolási nehézségek a Belvárosban és annak térségében vannak. A fizető parkolás csak részben tudja
megoldani a gondokat, ezért csak többszintű parkolóhelyek létesítésével lehet lényegesen enyhíteni a
hiányon. Több helyen van lehetőség kétszintes parkolóhely létesítésére. Ezek a következők:
-- Szapáry utcában az óvoda helyén mintegy 130 ph. biztosítható két szinten,
-- többszintes parkolóhely vagy parkolóház létesíthető a VIZIG irodaháznál az Ady Endre út és a Boldog
Sándor István közút sarkán,
-- többszintes parkolóhely a Baross utca mellett a Jászkürt utcánál a meglévő szintbeni parkolóhely helyén (az épülő Agorától nyugatra, amely alatt létesül pincegarázs),
-- kétszintes parkolóhely létesítése a Szapáry utca és a Magyar utca között az átjáróház mögött,
-- a Belváros keleti oldalán is kívánatos lenne nagyobb befogadóképességű parkolóhely létesítése, mivel
az ebből az irányból érkező gépkocsiknak nem kellete a belvárosi utcákat terhelni. Erre a célra szóba
jöhető hely a Damjanich utcai jelenlegi parkolóhely esetleges bővítése.
Nagyobb tárolási és parkolási gondok főként a lakótelepeken vannak. Esetenként vizsgálni kell a meglévő garázstömbök növelésének lehetőségét.
GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A gyalogos közlekedés fejlesztésének legfontosabb területei a következők:
-- gyalogjárdák egyformán jó minősége Szolnok egész területén,
-- a kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítási körülményeinek vizsgálata a város egész területén és szükség
esetén újak kijelölése, a nagy forgalmú utakon középső védősziget létesítése a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél,
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-- a Tisza-parti és a Zagyva-parti sétány színvonalas összekapcsolása és az utóbbinál is látványos pihenőhelyek létesítése,
-- különös figyelmet érdemel a Kossuth térihez hasonló színvonalú városközponti gyalogos hálózat átépítése és összekapcsolása más városrészek gyalogos hálózatával. A Kossuth téri forgalomcsillapított övezet kapcsolatát szolgáló Tiszavirág-híd megvalósult a Tiszaliget felé. A két különböző funkciójú
gyalogos terület összekapcsolása a Szapáry utcán keresztül kézenfekvő középtávú feladat. Hasonlóan fontos gyalogos és kerékpáros híd létesítendő a Tiszaliget felől a bevásárló központ felé a Százlábú–hídtól nyugati irányban.
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
Szolnokon a kerékpáros közlekedés fejlesztése új lendületet vesz 2014-ben: a korábbi 30,4 km-es kerékpárút-hálózat közel kb.13,9 km-el fog bővülni. Ez remélhetőleg a gépkocsi használat csökkenését
fogja eredményezni, ugyanis a tapasztalat, azt mutatja, hogy egy jól kialakított kerékpárút-hálózat növeli
a kerékpárok használatának arányát a gépjárművekkel szemben. A városi kerékpárút-hálózat üzemeltetési és karbantartási feladatait az önkormányzat és közterületfenntartás koordinálja, a közösségi kerékpárkölcsönzés rendszerével együtt.
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban meg kell különböztetni a mindennapos és szabadidős kerékpározást. Az utóbbihoz tartozik a Tisza menti kerékpárút a folyó jobb partján (EUROVELO 11-es kerékpárút), valamint a Zagyva-parti regionális kerékpárút, ugyancsak a jobb parton. Az összes többi Szolnoki
kerékpárút a mindennapos kerékpározást szolgálja (munkába és iskolába járás, bevásárlás, ügyintézés
stb.).
A folyamatban lévő kerékpárút építések mellett a következő kerékpárutak fel kell újítani:
-- a 4. számú főút melletti kerékpárutat,
-- a Széchenyi városrész kerékpárútját.
Egyértelművé kell tenni a Szabadság tért térségében a Kossuth téri, a Tisza-parti, a Zagyva-parti, a Verseghy utcai, a tervezett valamint a Százlábú hídon vezetett kerékpárutak közötti kapcsolatot.
Folytatni kell a kerékpárutak építését a következő útvonalakon:
-- a Széchenyi városrész kapcsolatát a Thököly úton;
-- a Thököly úton (kerékpáros híddal a Rékasi felüljárón);
-- az Abonyi úton (kerékpáros híddal a Kolozsvári felüljárón);
-- a Temető úton – a Tószegi úton;
-- az Indóház utcában;
-- a Gutenberg tér – a Verseghy utca – Mester út – Milléri csatorna melletti nyomvonalon;
-- a dr Sebestyén Gyula körút folytatásában a Mester útig,
-- a Tiszaliget és a bevásárló központ között (a gyalogos és kerékpáros hídon).
Külön tájékoztatási rendszert kell kiépíteni a kerékpárutak számára. Kerékpáros tároló helyeket kell létesíteni a nagy látogatottságú intézményeknél (városháza, piac, irodaházak, üzletek, iskolák, stb.). A vasútállomásnál B+R kerékpár-tároló helyeket kell kialakítani. A kulturált kerékpárút-hálózat részét fogja
képezni a kiépített pihenőhelyek rendszere. Fontosabb javasolt pihenőhelyek:
-- Tisza-part (tervezett repülőmúzeum környéke),
-- Tisza-part (Verseghy park),
-- Milléri kerékpárúton a Vízügyi Múzeum környéke,
-- Tiszaliget,
-- Kossuth tér,
-- Vasútállomás, stb.
Mivel kiemelt cél a kerékpáros közlekedési arány növelése, meg kell oldani a munkahelyek és nagy létszámot vonzó intézmények (pl. iskolák) biztonságos megközelítését. A közlekedésbiztonság növelése
érdekében - a megfelelő fizikai feltételek megteremtése mellett - a tanulók számára a közlekedési ismeretek oktatását is fokozni szükséges.
KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
A JÁSZKUN VOLÁN által működtetett helyi és távolsági tömegközlekedés jó, a helyi átszállások száma
minimális. Az új távolsági autóbusz-pályaudvar jó helyen épült az Ady Endre út mellett. A központi helyi
autóbusz-pályaudvar a vasútállomás mellett a Jubileumi téren van. Kívánatos lenne az autóbuszpályaudvar forgalmi rendjének lényeges átalakítása nélkül öko-pályaudvar létrehozása. Ennek lényege,
hogy a nagyszámú utazóközönséget megvédik az időjárás hatásaitól. Ugyancsak megoldható lenne az
autóbuszok kulturált tárolása az autóbusz-pályaudvar mögött.
A városi autóbusz-megállóhelyek felülvizsgálata indokolt az alábbi szempontok szerint:
-- van-e kijelölt gyalogátkelőhely a megállónál,
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-- megfelelő hosszú-e a megálló,
-- alacsonypadlós autóbuszok be tudnak-e állni a megállóba (a mozgáskorlátozottak miatt),
-- audiovizuális utas tájékoztató bevezetetésének lehetősége, stb.
Ezekre azért is van szükség, mert a kulturált helyi tömegközlekedés csökkentheti a gépkocsik használatát. A tervezett gyűjtőutakat úgy kell kialakítani, hogy azokon az autóbuszok is tudjanak közlekedni.
VASÚTI KÖZLEKEDÉS
Szolnok életében változatlanul fontos szerepet fog játszani a vasúti közlekedés. A vasúthálózat létesítményeiben lényeges meghatározó változás nem várható. A vasútállomás korszerűsítése előkészítés
alatt áll. Városi közlekedési szempontból lényeges változás lesz a teljes akadálymentesítés, a 198 személygépkocsi befogadóképességű P+R parkolóhely és a 2 db B+R kerékpáros tárolóhely létesítése.
Tervezik a budapesti vasúthálózatot tehermentesítő „VO” elkerülő vasútvonal létesítését az 1-es és 100as vasúti fővonalak között, Budapesttől délre. Ez az építendő vasútvonal ugyan nem érinti a szolnoki
vasúthálózatot, de valószínűsíthető, hogy igényelni fogja a rendező pályaudvar fejlesztését.
Új tiszai vasúti hidat fognak építeni 2015-ben. A vasúti fővonalon a 160 km/óra sebesség lesz elérhető a
jövőben. A kecskeméti vonalon 100 km/óra sebesség mellett az elővárosi közlekedés bevezetését tervezik.
Szolnokon három vasúttal összefüggő vállalkozás működik, illetve fog működni a jövőben:
-- a MÁV járműjavító,
-- a Stadler Művek,
-- a Motorvonat Javító Bázis (tervezett).
VÍZI KÖZLEKEDÉS
A Tisza a Zagyvával ellentétben kijelölt víziút. Természetes vízjárású folyószakasz. Szabályozott vízjárású a folyó délre 50-60 kilométerre Csongrádig és Kiskörétől északra. Ez az oka, hogy a menetrend
szerinti hajózás kiszámíthatatlan. Részben ez és piaci okok miatt a 90-es évek elejétől megszűnt a
rendszeres hajózás a Tiszán. Személyszállítás és nagytömegű ömlesztett áruszállítás iránti igény jelenleg nincs, ezért nem kihasznált a vízi közlekedés lehetősége. A régi hajóállomás a Tisza parknál volt, de
megszűnt. Jelenleg a vízi-rendészet működik a Gábor Áron tér alatti partszakaszon. Két üzemi jellegű
kikötő van a Tisza utcánál és a Gáz utcánál. 2-3 saját használatú úszómű van a Tiszán saját használatú
kishajók számára.
Egyre nagyobb viszont az igény a sport célú kikötők iránt. Jelenleg vízügyi prioritás a folyó szolnoki oldalán a gátak felújítása és megemelése 50-60 cm-el. Ezek 2014-ben a Hullám utcáig kiépülnek.
A Csongrádi vízlépcső megépítése tenné lehetővé a szabályozott vízjárást, ami a megbízható menetrend szerinti hajózást és a várostól délre a medencés kikötő működését biztosítani tudná. Addig is kívánatos a Tisza Szálló térségében kikötő létesítése kishajók (személyszállító és sporthajók) fogadására.
LÉGI KÖZLEKEDÉS
Szolnokon működik a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopteres Bázis. Korábban komolyabb formában felmerült a közös katonai és polgári repülőtér működtetése, ez azonban időközben lekerült a napirendről. Szandaszőlősön sport-repülőtér működik. Az Indóház utcában a történelmi vasútállomás helyén
repülőgép múzeum létesítését tervezik REPTÁR néven.
b) Az egyes városrészekre vonatkozó megállapítások
Az alábbiakban összefoglaljuk városrészenként a közlekedési problémákat és a fejlesztési koncepció
alapján azok feloldására kitűzendő célokat, feladatokat.
Belváros
-- 1. sz. probléma: állandó torlódások a Szabadság tér tágabb térségében.
Hosszútávú fejlesztési cél: a város úthálózatának gyűrűs rendszerré való átalakítása. (A városrészt érintő
gyűrű-szakasz a Rékasi felüljárótól indul és a Debreceni vasútvonal déli oldalán halad a Pozsonyi útig majd keresztezi a Zagyvát)
-- 2. sz. probléma: a Belváros forgalomszabályozása nem egységes.
Középtávú fejlesztési cél: a forgalomszabályozás egységesítése. (Egységes forgalomszabályozásra lenne szükség a Tisza-part – Szabadság tér – Pólya Tibor utca – Ady Endre út – Kápolna utca –
Petőfi Sándor utca – Konstantin tér – Gábor Áron utca –Tisza part által határolt területen, ahol
30 km/óra sebességkorlátozás bevezetésére is szükség lenne).
-- 3. sz. probléma: a Dr. Sebestyén Gyula körúti Zagyva híd rossz műszaki állapota.
Középtávú fejlesztési cél: a híd felújítása.
-- 4. sz. probléma: a Sóház utca – Kellner Gyula utca elegáns forgalomcsillapított kiépítése ellenére nagy az átmenő forgalom és sebesség.
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Középtávú fejlesztési cél: az ellentmondás feloldása. (Két lehetőség kínálkozik: vagy az ismételt lezárás,
vagy a 30 km/óra korlátozás bevezetése és ellenőrzése)
-- 5. sz. probléma: Parkolási nehézségek.
Középtávú fejlesztési cél: többszintes parkolók építése (a Szapáry utcában az óvoda helyén, a Szapáry
utca és a Magyar utca közötti tömbben, valamint a VIZIG székház előtt, a Baross utca mellett a
Jászkürt utcában a jelenlegi szintbeni parkoló helyén).
-- 6. sz. probléma: a Tabán és a Pityó utca között gyalogos Zagyva híd rossz műszaki állapota.
Középtávú fejlesztési cél: a híd felújítása és a Belváros és az Alcsi városrész közötti gyalogos kapcsolatok javítása.
-- 7. sz. probléma: a vasútállomás funkcionális és műszaki amortizációja
Középtávú fejlesztési cél: az állomás komplex rehabilitációja. (Folyamatban van a minden területre kiterjedő korszerűsítés, P+R és B+R parkolók építése).
-- 8. sz. probléma: a Jubileumi téri autóbusz pályaudvar kialakítása nem utasbarát (nem védi az utasokat esőbeálló, a gyalogos közlekedés és a gépjármű közlekedés nincs eléggé szétválasztva, nincs árnyékoló zöldfelület, a parkoló autóbuszok környezetvédelmi problémái, stb.)
Középtávú fejlesztési cél: öko autóbusz-pályaudvar kiépítése, ahol a felsorolt problémák megoldódnak.
-- 9. sz. probléma: a kerékpárút-hálózat hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a megkezdett fejlesztések befejezése.
Tiszaliget és Szandai rétek
-- 1. sz. probléma: a Városi Tisza-hídon, a Százlábú hídon és a Debreceni út – Kertész utca körforgalmú csomópontban állandósultak a forgalmi torlódások.
Hosszútávú fejlesztési cél: a torlódásokat megszüntető gyűrűs forgalmi hálózat kiépítése. (A tervezett
gyűrű városrészt érintő szakaszának legfontosabb eleme a Csáklya utcai Tisza-híd. A gyűrű a
hídon át érné el a Szandai réteket. Itt a Tisza balparti árvízvédelmi töltéssel párhuzamosan érné
el a 4. sz. főforgalmi főutat)
-- 2. sz. probléma: a Tisza-ligetet jelenleg a Városi Tisza híd felől egy hosszú zsákutca tárja fel. Ez a kényszerű
kerülők miatt hátrány, az átmenő forgalom hiánya miatt előny.
Hosszútávú fejlesztési cél: a zsákutca jelleg megszűntetése, forgalomkorlátozás bevezetése. (A Csáklya
utcai Tisza-híd megépítése után a Tiszaliget nyugati végén új nyugati közúti kapcsolat megnyitására lesz lehetőség. Az engedélyezett sebesség 30 km/ó lenne, mely kizárná az átmenő forgalmat).
-- 3. sz. probléma: ma a Bevásárló központ megközelítése nem megfelelő, gyakorlatilag zsákutca jellegű.
Középtávú fejlesztési cél: a Bevásárló Központ jó megközelíthetőségének biztosítása. (A Szandai kereskedelmi terület középső feltáró útját meg kell hosszabbítani a 4. sz. országos főútig, és teljes
értékű csomópontot kell kiépíteni. Az M4 autópálya megépítésével a 4. sz. országos főút városi
közlekedési funkciója felerősödik, ezért a főúton a mainál több közúti csatlakozás kiépíthető
lesz.)
Hosszútávú fejlesztési cél: a Csáklya utcai Tisza-híd felől érkező városi gyűrű összekötése a 4. sz. országos főúttal.
-- 4. sz. probléma: a Bevásárló Központ megközelítése kerékpárral és gyalogosan ma körülményes.
Középtávú fejlesztési cél: a Bevásárló központ biztonságos és gépkocsiforgalomtól mentes megközelítése a Belváros felől. (Ennek érdekében gyalogos és kerékpáros hidat kell építeni a Tiszaliget és
a Szandai rét között a Tiszai árvízlevezető csatorna fölött.)
-- 5. sz. probléma: a 4. sz. országos főút melletti kerékpárútnak rendkívül rossz a műszaki állapota.
Középtávú fejlesztési cél: a kerékpárút felújítása.
Alcsi városrész
-- 1. sz. probléma: a Szabadság téri torlódások miatt gyakran a Zagyva-hídtól egészen a Gutenberg térig állnak a
gépkocsik.
Hosszútávú fejlesztési cél: a város úthálózatának gyűrűs rendszerré való átalakítása. (A városrészt érintő
gyűrű-szakasz a Debreceni vasútvonal déli oldalán haladna, majd becsatlakozna, a Dr. Sebestyén Gyula krt. felől érkező, újonnan kiépítendő városi forgalmi útba és innen a Mester utat keresztezve a Tüzér utca vonalán érné el a távlatban tervezett Keleti Tisza hidat).
-- 2. sz. probléma: a Dr. Sebestyén Gyula körút keleti folytatásának hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a hiányzó útszakasz megépítése. (A Várkonyi István tér és a Mester út között
épülne ki a 2x1 sávos városi forgalmi út. A tervezett útnak két forgalomi csomópontját körforgalmi jelleggel kell kiépíteni a Városmajor útnál és a Mester útnál. A feladat része a rossz műszaki állapotú Zagyva híd felújítása is).
-- 3. sz. probléma: a Milléri csatorna környékén a Vízügyi Múzeum valamint a tervezett rekreációs központ megközelíthetősége ma hiányos.
Középtávú fejlesztési cél: a Vízügyi Múzeum kulturált megközelíthetőségének biztosítása (Szilárd burkolatú út és parkolóhely kiépítése).
-- 4. sz. probléma: az EUROVELO kerékpárút hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a nemzetközi kerékpárút kiépítése (a Verseghy út – Mester út – vonalán és továbbvezetve a Besenyszögi úton, majd a Milléri csatorna mellett a Tisza töltése felé).
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Széchenyi városrész
-- 1. sz. probléma: a 2x1 sávos Thököly út forgalomtechnikai kialakítása és közlekedésbiztonsági helyzete igen
rossz. Az útvonal problémái a nagy forgalom, a keskeny útpálya, kerékpárút hiánya, sok az útról
nyíló üzemi bejárat.
Középtávú fejlesztési cél: a Thököly út M4-es autópálya bevezető szakaszához szükséges rehabilitáció
(2x2 sávos út, kétoldali gyalogjárda, egyoldali kerékpárút, körforgalmú csomópontok építése)
-- 2. sz. probléma: a Sárkény utcai csomópont a Thököly úton ma megoldatlan.
Középtávú fejlesztési cél: 4 ágú körforgalmi csomópont kiépítése.
-- 3. sz. probléma: a volt laktanyával szembeni, újonnan kijelölendő gazdasági terület feltáró gyűjtőútjának csatlakozása még nem megoldott.
Középtávú fejlesztési cél: a feltáró út csatlakozásának megoldása (Thököly út felől körforgalmú csomóponton keresztül lehetne legbiztonságosabban indítani a feltáró utat. A csomópontot már a
Thököly út felújítása során ki kellene építeni.)
Hosszú távú fejlesztési cél: a gazdasági terület feltáró útjának kiépítése (a feltáró út folytatásaként a Kaán
Károly utcáig kiépülne, mely út a tartalék lakóterület gyűjtőútjaként is funkcionálna).
-- 4. sz. probléma: a Széchenyi körúton sok a baleset.
Középtávú fejlesztési cél: a balesetveszélyes állapot megszüntetése. (Jelzőlámpás forgalom irányítási
rendszer megvalósítása és gyalogátkelőhelyen védőszigetek építése. A rossz állapotú burkolatokat fel kell újítani).
-- 5. sz. probléma: a Sárkány és Fogoly utca térségében a gyűjtőút burkolata hiányzik.
Középtávú fejlesztési cél: a hiányzó szakasz burkolatának elkészítése.
-- 6. sz. probléma: a Széchényi István körúttól északra kiépített kerékpárút az általános iskolánál véget ér és a kerékpárút műszaki állapota igen rossz.
Középtávú fejlesztési cél: a kerékpárút folytatásának kiépítése a Thököly útig és a kerékpárút felújítása.
-- 7. sz. probléma: a Zagyva menti regionális kerékpárút hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a kerékpárút kiépítése (a Zagyva jobb parti gátján).
-- 8. sz. probléma: a Parkerdő kerékpáros kapcsolata a városi hálózathoz hiányzik.
Középtávú fejlesztési cél: a kerékpárút kijelölése (a Széchenyi István körút melletti kerékpárúthoz kapcsolódva a Kaán Károly utcán keresztül a Parkerdő felé, majd csatlakoztatva a Zagyva menti
kerékpárúthoz).
-- 9. sz. probléma: a lakótelepi személygépkocsi parkolók és tárolók hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a hiányok megszüntetése (esetleg újabb garázstömbök építésével).
Nyugati városrész
-- 1. sz. probléma: a Thököly út (32. sz. főút) a transzformátor állámástól a Rékasi felüljáróig határolja a városrészt
észak-keleti irányból. Az útvonal problémái a nagy forgalom, a keskeny útpálya, kerékpárút hiánya, sok az útról nyíló üzemi bejárat.
Középtávú fejlesztési cél: az M4 autópálya megépítése után ez az útvonal lesz Szolnok fő bevezető útja
Budapest felől. Ezért középtávú fejlesztési cél az új szerepkörre való felkészítés. (2x2 sávos út,
kétoldali gyalogjárda, egyoldali kerékpárút, körforgalmú csomópontok építése)
-- 2. sz. probléma: a Szolnoki Ipari Park és a Nagysándor József utca környéki iparterület között jelenleg az Abonyi
út – József Attila utca – Temető út – Tószegi út nyomvonalán lehetséges közúti kapcsolat. Ez
nem kedvező, mert a teherforgalom terheli a belső városrészeket.
Hosszútávú fejlesztési cél: a két iparterület egymás közötti kapcsolatának olyan közúti megoldása, amely
a belső városrészeket a keletkező teherforgalomtól mentesíteni tudja. ( Abonyi útról a Barázda
utcát igénybe véve kellene kapcsolatot teremteni a Körösi úton keresztül a Szolnoki Ipari Parkkal).
-- 3. sz. probléma: a volt laktanya terület gazdasági területté való átépítésének akadálya a feltáró úthálózat hiánya.
Középtávú fejlesztési cél: a nyugati új iparterület belső hálózatával összehangoltan a hiányzó közlekedési
utak kiépítése. (Megoldást jelent a Thököly út - Újszászi út – Nagysándor József út közötti gyűjtőúthálózat kiépítése, valamint az Újszászi út felújítása. A Thököly úti csatlakozásnál egy új körforgalom kiépítése szükséges).
-- 4. sz. probléma: a Nagysándor József út kerékpárútjának nincs a város belső területei felé sem az Abonyi út,
sem a Thököly úton keresztül kapcsolata.
Középtávú fejlesztési cél: a hiányzó kapcsolatok kiépítése. (Külön kerékpáros hidakat kell építeni ennek
érdekében a Kolozsvári és a Rékasi felüljáró mellett.
Déli városrész
-- 1. sz. probléma: a 402. sz. főút teljes szakasza rendkívül balesetveszélyes.
Középtávú fejlesztési cél: a balesetveszélyes állapot felszámolása. (A jelzőlámpás csomópontok számát
növelni kell, védőszigeteket kell építeni stb.)
-- 2. sz. probléma: a Szolnoki Ipari Park nyugati irányú közúti kapcsolata jelenleg a Tószegi úton keresztül lehetséges.
Középtávú fejlesztési cél: a 4. sz. főúttal, a Kecskeméti vasútvonallal párhozamos Tószegi utat tehermentesítő új út kiépítése. (Körösi út meghosszabbításával a MÁV Járműjavítójával közvetlen kapcsolat megteremtése).
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Hosszútávú fejlesztési cél: a Déli és Nyugati iparterületek közúti összekacsolása a belső városrészek kikerülésével és közvetlen külső kapcsolatok megteremtése. (Abonyi úthoz való kapcsolat).
-- 3. sz. probléma: a most épülő kerékpárút a József Attila utca mellett az Indóház utcánál befejeződik. Ettől délre a
Temető út és a Tószegi út térsége kerékpárral biztonságosan nem érhető el.
Középtávú fejlesztési cél: a hiányzó úthálózat kiépítése. (A kerékpárút folytatása déli irányban a kórház
oldalán és a szennyvíztelep elhagyása után csatlakozna a Tisza parton vezetett EUROVELO
kerékpárúthoz, melynek felújítása folyamatban van. A Paprika utcán keresztül szükséges továbbá kerékpárutat építeni a Tiszaparti út és a Szolnoki Ipar Park között).
Kertváros, Alcsi sziget, Szandaszőlős
-- 1. sz. probléma: a 442. sz. főút nagy átmenő forgalma.
Hosszútávú fejlesztési cél: az elkerülő út megépítése (a Tisza árvízvédelmi töltése mellett vezetve a 4.
sz. országos főúthoz körforgalmi csomóponttal csatlakoztatva).
-- 2. sz. probléma: az Alcsi szigeti Vízparti út több kilométer hosszú zsákutca.
Középtávú fejlesztési cél: a Vízparti körút csatlakoztatása a 4.sz. országos főúthoz.
Hosszútávú fejlesztési cél: a Vízparti körút csatlakoztatása a Karinthy Frigyes úthoz (a Holt Tisza fölötti
hídon keresztül)
-- 3. sz. probléma: a városrész kerékpárútjainak műszaki állapota rossz.
Középtávú fejlesztési cél: a kerékpárutak felújítása (a Kertész utcában, a Karinthy Frigyes úton új kerékpárutat kell építeni a Gorkij és a Vörösmező utcákban).

Összességében megállapítható, hogy a joghatályos településszerkezeti terv a fejlesztési céloknak szinte maradéktalanul megfelel. Néhány kiegészítésre lesz csak szükség, melyeket az alábbiakban mutatjuk be.
1. Kerékpáros, gyalogos híd építése miatti módosítás

K/1. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

K/1. Javasolt módosítás

K/1. A Tiszaliget és a Szandai rét bevásárlóközpontjának gyalogos és kerékpáros megközelítésére már
középtávon javasolható egy cölöpökre épített kerékpáros, gyalogos híd megépítése, mely a Tiszai
árapasztó csatornán át vezetne. A híd - legalábbis a Bevásárló központ felé irányuló kerékpáros forgalomtól - tehermentesítené a Városi Tisza-hidat.
2. Bevásárlóközpont megközelítése a 4. sz. főútról teljes-értékű csomóponton keresztül
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K/2. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

K/2. Javasolt módosítás

K/2. A Bevásárló központ megközelítése a 4. sz. út felöl ma csak egyirányú kisíves kapcsolaton keresztül lehetséges. Ezen segítene egy új teljes-értékű csomópont kiépítése, mely a bevásárló terület gerincútjáról csatlakozna a 4. sz. főútra a Százlábú híd jelenlegi teljes-értékű csomópontjától
mintegy 400 m-re. Az autópálya megépítésével a 4. sz. út szerepe megváltozik, a város belső forgalmában nagyobb szerepet kap, míg az átmenő forgalomtól tehermentesül, ennek megfelelően a
csomópontok közelebb kerülhetnek egymáshoz.
3. Kishajó kikötők és jacht ellátó központok kijelölése

K/3. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

K/3. Javasolt módosítás

K/3. A Tiszai kishajó kikötő kiépítése szükséges a Tisza Szálló előtti partszakaszon, ahol a jachthajózást
kiszolgáló létesítmények is elhelyezhetők lennének. A Tiszai vízi-közlekedés fejlesztése Szolnok turisztikai fogadóképességének növelése szempontból fontos elem. A kikötő helyének megválasztásánál a belvárosi, illetve a szállodai közelség követelmény. Ezért javasoljuk a Tisza Szálló és gyógyfürdő előtti partszakaszon való elhelyezését.
(A Gábor Áron tér alatti helyen a vízi-rendészet számára mai is van kikötési lehetőség, de ez nem felel meg az említett igényeknek).
4. A Piroskai út meghosszabbítását a 4. sz. országos főútig törlésre javasoljuk
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K/4. Joghatályos településszerkezeti terv részlete

K/4. Javasolt módosítás

K/4. A településszerkezeti terven jelölt Piroskai út meghosszabbítását a 4. sz. országos főútig javasoljuk
elhagyni. Korábban az út létjogosultságát az adta, hogy a Szolnok – Kecskeméti vasútvonaltól nyugatra eső mezőgazdasági területek távlatban gazdasági célú hasznosításként szerepeltek a joghatályos
IVS-ben. A jelen fejlesztési célok között szereplő ökonomikus területgazdálkodás jegyében újabb külterületi földterületek igénybevétele nem javasolt, különösen annak ismeretében, hogy belterületen belül nagykiterjedésű alulhasznosított mezőgazdasági és barnamezős területek állnak a gazdasági fejlesztések rendelkezésre. A tervezett külterület igénybe vételének elhagyását erősíti, hogy a szóban
forgó területek átlagosnál kedvezőbb termőképességű mezőgazdasági földek.
(Megjegyezzük, hogy az ökonomikus fejlesztési célnak ugyan ellentmond a Rékasi út melletti gazdasági területfejlesztés, de az autópálya építése igen kedvező helyzetet termet a térségben. Ezért az
előzőekkel ellentétben a két szempont ütköztetésének eredményeként a területfelértékelődés a távlati
bevonás mellett szól).
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Középtávú
fejlesztési
célok szerinti közlekedési
hálózat
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Hosszú távú fejlesztési
célok szerinti közlekedési hálózat
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A fejlesztési célok szerint átalakítandó joghatályos településszerkezeti terv a módosítási helyek jelölésével
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3.2.3 Javaslat a közművek fő elemeinek módosítására
A Szolnok város egészét érintő távlati fejlesztési célok elérése érdekében szükséges a bázis és a hálózati infrastruktúra közműellátást biztosító elemeinek folyamatos rekonstrukciója és további fejlesztése
mind a vízi, mind az energia közművek területén.
A fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban a városi szintű alaprendszerek hiányosságainak
pótlását képező hálózatok fejlesztését kell előirányozni.
Ezt követően kerülhet sor az alaphálózatokra támaszkodó alrendszerek kiépítésére, a meglévő rendszerek kapacitás növelésére, illetve rekonstrukciójára.
A következőkben a térségi, illetve városi szintű fejlesztési feladatok kiemelését követően, városrészenként mutatjuk be a közmű szakági fejlesztési feladatokat.
a) Térségi, illetve városi szintű közműfejlesztési célok, feladatok.
Vízellátás

A városi felszíni vízkivételi mű a távlatban is fedezi a szolgáltatási területen jelentkező igényeket. A vízellátó hálózat sugaras elrendezésű kialakítása miatt a Tisza két partja között jelenleg korlátozott a kooperáció lehetősége. Ennek megszüntetése érdekében szükséges a déli körvezeték kiépítése. Az ipari park
térségében megnövekvő igények ellátására új vezetéket kell építeni.
Vízelvezetés

A szennyvíztisztító telep csúcsidei terhelése a névleges kapacitás fölött van, tehát az új területek bekapcsolásával megnövekvő szennyvíz mennyiség fogadására a telepet alkalmassá kell tenni.
A térségi kapcsolatok terén történt fejlesztés lehetővé tette Tiszapüspöki szennyvizének fogadását az
Alcsi-szigeti hálózaton. Az evvel kapcsolatos fejlesztések részben folyamatban vannak (Jolán úti átemelő), részben további városi szintű feladatot képeznek (új nyomóvezeték, Szanda –réti átemelő rekonstrukció).
A belterületi csapadékvíz elvezetés terveit egységes rendszer szerint ki kell dolgozni. Az egyesített
rendszerű csatornahálózattal ellátott terület elválasztott rendszerű hálózatának megvalósítása a jövő
folyamatosan megvalósítandó feladatát képezi.
A vízrendezés-vízhasznosítás, ár és belvízvédelem, folyószabályozás területén a Közép- Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság közelmúltban megvalósult, (pl.: a Milléri belvíz-főcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója) a folyamatban lévő, (pl.: Szolnok város árvízvédelmi fejlesztése, Alcsi-Holt-Tisza belvíz
revitalizációja) valamint a tervezett projektjei (pl.: Alcsi-Holt –Tisza belvíz revitalizáció folytatása) révén
gondoskodik a város és tágabb térsége biztonságáról.
Villamosenergia ellátás

Nagyfeszültség
A szolnoki új MAVIR 400/132 kV-os alállomás rendszerbe való csatlakozása megnövelte a város és környezete háttér kapacitását, valamint a villamos energia ellátás biztonságát.
Középfeszültség
A Szolnoki Ipari park új 132/22 kV-os alállomásának üzembe állításával a MAVIR alállomás 22 kV feszültség szinten részben tehermentesítésre került. A felszabadult kapacitás az északnyugati ipari terület
és a nyugati városrész ellátásának bővítését teszi lehetővé.
A fenti lehetőségek a városrészek közvetlen ellátását lehetővé tevő, közép és kisfeszültségű hálózatok
bővítésének a hátterét biztosítják.
Földgázellátás

A jelenlegi háttérkapacitás az egyes fejlesztési területek várható energiaigény többletét a hálózat szükséges fejlesztésével biztosítani tudja.
Távhő ellátás

Amennyiben a jelenlegi hálózatoktól távolabb eső területek már gazdaságosan nem üzemeltethetők, de
a fejlesztés során nagy és koncentrált hőenergia igény keletkezik, ott gázmotoros un. „Trigenerációs”
erőmű létesítésével a fűtés, hűtés (ha szükséges), a villamos energiatermelés során keletkező
„hulladékhő” hasznosításával az ellátás megoldható, kisebb káros-anyag kibocsátás mellett.
Elektronikus hírközlés

Az ellátás a területek fejlesztésének ütemében, valamint az igények függvényében, a mindenkori műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítható.
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b) Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások alkalmazását, illetve annak mértékét a politikai akarat és elhatározás alapján
keletkező meg-, ill. meg nem állapodások és problémák jellemzik:
- A globális felmelegedés ellen, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni hivatott „Kiotói
egyezmény” ratifikálása.
- A CO2 kvóta meghatározása, illetve az azzal történő kereskedelem.
- Az adott „politikai elit” érdekszférájába tartozó kérdések, pl.: az atomenergia kivonása és (vagy) a
fejlesztés súlypontjának áthelyezése.
- A megújuló energiákra vonatkozó %-os bevezetési ütemezés időintervallumainak meghatározása.
Közgazdasági környezet oda-visszahatása a fentiek megvalósulására és annak ütemére.
A jogi környezet biztonsága.
A társadalmi környezet.
A megújuló energiaforrások alkalmazásánál elkerülhetetlen az épületenergetika tárgyalása, miután az
építmények felújításánál, az új épületek tervezésénél és kivitelezésénél, a vonatkozó szabvány előírásainak is meg kell felelniük. Az épületek effektív és használati értékét, valamint a benne lakók életminőségét is javítani lehet a megfelelően használt korszerű szigetelési, árnyékolástechnikai, korszerű épületgépészeti berendezések és a megújuló energiák felhasználásával. Nem mellékes az alacsony káros anyag
kibocsátás és a jelentősen csökkenő üzemeltetési költség sem.
Épületenergetika

A 7/2006. (V. 24.) TNM – az épületek energetikai meghatározásáról szóló – rendelet:
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a huzamos tartózkodásra szóló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben, a jogszabályban,
vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak.
3. § (1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek az 1. sz. mellékletben foglaltaknak.
(Az 1. sz. melléklet szerinti fajlagos hőátbocsátás és hőveszteség tényezők előírt értékeinek betartása
mellett, az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük. Az összesített energetikai jellemző előírásainak kielégítése, a korszerű energia-hatékony épületgépészeti berendezések alkalmazásával is összefüggésben van).
A rendelet 4. sz. melléklete szerint, megvalósíthatósági elemzéssel meg kell vizsgálni az alternatív energiaellátás lehetőségét:
- megújuló energiaforrásokat használó decentralizált rendszerek;
- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
- tömb- és távfűtés/hűtés;
- hőszivattyú alkalmazása.
Fentieket a 176/2008. (VI. 30.) és az azt módosító 105/2012. (V. 30.) Kormányrendelet előírásai alapján,
a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépése után indult építésügyi hatósági eljárásoknál is alkalmazni kell.
Megújuló energiaforrások és azok természethez való viszonya

Az energiahordozók között meg kell említeni az energiatartalommal rendelkező termálvízkincset, amelynek hasznosítása jelenleg – főleg - csak fogyasztási, fürdési és gyógyászati célokra történik.
A térségben, az úgynevezett „passzív, autonóm és ökologikus” házak építésére, valamint a föld hőtartalmát kihasználó hőszivattyús, napelemes és napkollektoros energiaellátó berendezések alkalmazására
is lehetőség van.
A meglévő épületek hő-háztartásának javítását (nyílászáró csere, hőszigetelés, valamint a szellőzés és
fűtési rendszerek korszerűsítése, pl. kondenzációs kazánok és hő-visszanyerő szellőző berendezés alkalmazása) szorgalmazni, valamint fokozott állami támogatással elősegíteni szükséges.
A pellet előállítására a Tisza ártereiben növő japánakác (népies nevén: gyalogakác) is megfelelően
használható és egy–két éves ciklusban kitermelhető.
Az önkormányzatok megfelelő szervezéssel (betakarítás) és pellet-készítő berendezés üzemeltetésével
használható, jó minőségű tüzelőanyagot állíthatnak elő. A minimális felügyeletet kívánó pellet kazánok
beállításával az önkormányzati intézmények ellátása is megoldható.
Előbbieken kívül alkalmazható az önműködő faelgázosító kazánok használata is, mivel a pellet kazánokkal azonos elven működik. A 60oC hőmérséklet felett beinduló, szinte tökéletes égési folyamat során a
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

127

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

nagy hőfejlesztés mellett igen kicsi az eltávozó, az aeroszol (szilárd lebegő részecske) kibocsátása,
mely a szmog kialakulásának megelőzésében jelentős szerepet kap.
A pellet, a faelgázosító kazán, vagy a kondenzációs gázkazán a megfelelő hőtároló alkalmazásával,
(melyre a hőszivattyú berendezés is rádolgozik) a tapasztalat szerint az elő és utószezonban gázfogyasztás nélkül is üzemelteti a padlófűtéses rendszert.
Napelemek felszerelésével a fűtési rendszer villamos berendezéseinek a szünetmentes ellátása is megoldható akkumulátoros segéd áramforrásról.
Nem szabad elfelejtkezni a nagy állattartással foglalkozó telepeken és tanyákon keletkező biomasszából
biogáz termelésével és gázmotoros erőművel összekötve villamos áram termelhető. A keletkező hulladék hő vízmelegítésre és fűtésre is felhasználható. A kisebb telepeknél, közvetlenül főzésre és HMV
ellátásra is használható, 3kW teljesítmény feletti berendezések már elérhetők. A biogáz termelés mellékterméke jó minőségű, természetes talajjavító anyagként felhasználható.
A korábbi ismereteink alapján, Szolnok térségében a megújuló energiaforrások használatára is sor kerülhet, melyek szerint a szalmabála tüzelésű erőmű(1), illetve ún. pellet (préselt fahulladék tüzelésű) erőmű(2), valamint bioetanol üzem építése is szóba került(3).
A szalmabála tüzelésű erőművet akkor nevezhetjük környezetbarátnak, még ha EU-s támogatás is rendelhető hozzá, ha a nyersanyagellátás a térség vonzáskörzetéből származó felesleg, valamint a szállítás
vasúton megoldható, és a keletkező hulladék hő is hasznosításra kerül.
A „szalmabála tüzelésű erőművek” tömeges elterjedése és fenntartása: hosszútávon bizonytalan, mivel
az állattartás fejlesztése a mezőgazdasági ágazati stratégia, valamint az ökologikus és fenntartható,
környezetbarát mezőgazdasági termelési irányzatok várható elterjedése miatt, a szükséges alapanyag
csökkenésével számolhatunk.
A pellet erőművek: a pellet csak hulladékból történő előállítás esetén környezetbarát. Az előállítás lehetősége például un. energiafűz, energiafű termesztés csak akkor ökologikus, ha olyan területeken termeltetik, amely az élelmiszer alapanyag termeléséhez, valamint az állattartáshoz szükséges rét és legelő
termőterületét nem csökkenti. Hátránya, hogy a pellet ára a gáz áralakulásának a függvénye, a jelenlegi
piaci ismereteink szerint.
A bioetanol üzem terméke, mint üzemanyag, a gépjárművek káros anyag kibocsátását hivatott csökkenteni. A bioetanol gyártásának alapanyaga általában vagy magas cukortartalmú úgynevezett energianövény pl.: cukorrépa, cukornád, vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók
sorozatával cukorrá lehet alakítani, pl.: keményítőtartalmú növények: kukorica, búza, burgonya, vagy
cellulóz tartalmú növények: fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma).
(Egy terepjáró egyszeri feltankolásához bioetanolból annyi kukoricára van szükség, amennyi egy ember
egész évi táplálására elegendő, miközben egyedül a kukorica árának növekedése 2,7 milliárd ember
élelmezését veszélyeztetheti a Földön, nem beszélve arról, hogy a termesztéshez kiváló minőségű termőföldek szükségesek, melyek a monokultúrás termeléssel tönkremennek. A bioetanol termelés mellékterméke állati takarmány kiegészítésre is hasznosítható).
c) Az átfogó jellegű fejlesztési célok megvalósulása által lehetővé váló városrész szintű fejlesztések
Belváros

Vízellátás.
A városrész ivóvíz ellátása teljes mértékben megoldottnak tekinthető.
A régi építésű elosztóhálózat rekonstrukciója éves ütemezés alapján folyamatosan történik.
Vízelvezetés.
A belváros csatornahálózata egyesített rendszer szerint épült és a városi rendszer alapját képezi. A hálózat a területről lefolyásra kerülő vizek elvezetésére biztonsággal megfelel. Az egyesített rendszerű csatornahálózat szétválasztásának programja a jövő folyamatos feladatát képezi.
Villamos energia
A terület villamos energia ellátása biztosított, miután az É-i sarkán, a vasúti aluljáró környékén üzemel a
Szolnok Észak 132/11kV-os alállomás.
A meglévő 11kV-os kábelhálózatról 11/0,4kV-os transzformátor állomások üzemelnek.
A bővítések, ill. az új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia biztosításához kisebb mértékű hálózati fejlesztések szükségesek.
Földgáz energia
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A városrészt átszövik a meglévő közép és kisnyomású gázhálózatok, a terület gázenergiával teljes mértékben ellátottnak tekinthető.
A fejlesztési céloknak megfelelő új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia szolgáltatásához minimális hálózati fejlesztések szükségesek.
Elektronikus hírközlés
A meglevő alépítményi, kábel és légkábel hálózatok megbízhatóan üzemelő ellátást biztosítanak. A
többlet igények a helyi műszaki lehetőségektől függően szolgáltathatók.
Tiszaliget – Szandai rétek

Vízellátás
A Tiszaliget biztonságos ellátására nemrég megépült egy NA 300 mm-es ivóvíz vezeték. A Szandai rétek területén jelentkező igények a meglévő, a 442. sz. úttal párhuzamosan épült NA 300 mm-es vezetékről szolgáltathatók.
Vízelvezetés
A Tiszaligeti és a Szandai réti átemelőkhöz csatlakozó szennyvízcsatorna hálózat közös rendszert képezve biztosítja a terület ellátását. A tervezett fejlesztés szerint, a Szanda réti átemelő rekonstrukciója
mellett új szennyvíz nyomócső építendő az Alcsi-szigeti tervezett átemelőtől.
Zárt csapadékvíz csatorna és átemelő a Tiszaligeten üzemel. A Szandai rétek csapadékvíz elvezetése
az utak mellett helyenként kialakított nyílt árkokkal történik.
Villamos energia
A Tiszaliget területén 11/0,4kV-os transzformátor állomások üzemelnek a meglevő 11kV-os kábelívről,
amely a Szolnok Észak 132/11kV-os alállomásról kiindulva beköt a Szolnok Dél 132/11kV-os álállomásba, ezzel megvalósult a területen lévő fogyasztók biztonságos ellátása.
Az új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia, valamint az előirányzott geotermikus erőmű
hálózatba való betáplálása miatt, hálózati fejlesztések szükségesek.
A Szandai rétek területe a meglévő 22kV-os kábelhálózatokról kap ellátást.
A hálózat táplálása részben a Szolnok MAVIR 400/220/132/22 kV-os alállomásról, részben az előbbit a
Szolnok ipari 132/22kV alállomással összekötő gerinchálózatról történik. A további fejlesztéshez szükséges energia rendelkezésre áll.
Földgáz energia
A Tiszaliget ellátásának gerincét, annak a keleti határa mentén haladó, a Tiszát is átszelő nagyközépnyomású rendszer képezi. Erről a gerincvezetékről leágazó körzeti Gfnk/Gfk gáznyomás szabályozó
állomáson keresztül táplált középnyomású hálózatok látják el a területet.
A fejlesztésekhez szükséges többlet gázmennyiség rendelkezésre áll, az ellátás módját a tervezési program keretein belül szükséges megvizsgálni.
A Szandai rétek földgáz ellátása az I. jelű Szandai átadó állomásról üzemel. A II. átadó a Tószegi út mellett került elhelyezésre. A két átadó állomás nagyközép nyomáson egymással kommunikálni tud, ezért a
nyári alacsonyabb igény esetén az egyiket kikapcsolják.
A város ellátásának gerincét a Tiszát is átszelő G 6 bar nagyközényomású rendszer adja.
Megújuló energia
A Tisza menti területeken a gyümölcsfa telepítés mellett, a nedvesebb helyeken érdemes megvizsgálni a
Japán akác (helyi nevén a viziakác), mint pellet alapanyag telepítésének lehetőségét.
Távbeszélő hálózat
A meglevő alépítményi és kábel hálózatok megbízható távbeszélő ellátást biztosítanak. A terület K-i határa mentén halad a városközpontból Rákócziújfalu felé épült Telekom optikai gerinchálózat, az alépítményi hálózattal részben közös nyomvonalon. Szolnok és környéke az 56-os primer körzethez tartozik.
A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek
megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat.
Alcsi városrész

Vízellátás
Az Alcsi városrész vízellátását a vízmű teleptől indított NA 200 mm-es vezetékről leágazó elosztóhálózat
biztosítja. A főhálózat körvezetéket alkot a Széchenyi városrész ellátására épült NA 600-as vezetékkel a
MÁV vonal melletti NA 300-as vezetéken keresztül, ami az ellátás biztonságát jelentősen növeli. A városrészben előirányzott fejlesztések vízigénye a hálózat továbbépítésével biztosítható.
Vízelvezetés
Az Alcsi városrész elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózata a Pityó úti átemelőbe torkollik,
melyből a szennyvíz a városközponti egyesített rendszerű hálózatba jut. Új területek hasznosítása csak
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a Pityó úti átemelő bővítését követően történhet. A Milléri terület szennyvízelvezető hálózatának kiépítése a környezetvédelmi szempontok miatt mielőbb megoldandó.
A csapadékvíz elvezetés a részben kiépült nyílt árokhálózattal történik. Befogadó az Alcsi Holt Tisza,
illetve a Milléri csatorna.
Villamos energia
A területen 11/0,4kV-os transzformátor állomások üzemelnek a Mester út mentén haladó kábelpárról,
valamint a határait részben körbeveszik a meglevő 11kV-os kábelhálózatok és 11/0,4kV-os transzformátor állomások.
Az új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia rendelkezésre áll. Hálózati fejlesztések szükségesek.
Földgáz energia
A városrész D-i és DNy-i határa mentén középnyomású gázhálózat üzemel, melyből az egyik ág a Mester út mentén látja el a területet.
A fejlesztési céloknak megfelelő bővítések, ill. az új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia
miatt hálózati fejlesztések szükségesek.
Elektronikus hírközlés
A Mester úton végighaladó alépítményi hálózat részben ellátja a városrészt. A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a
távközlési szolgáltatásokat.
Széchenyi városrész

Vízellátás
A városrész vízellátását részben az alapzónai hálózatról biztosítják. Az F+10 szintes épületek ellátása a
felső zóna hálózatáról történik, melynek tározója a 3000m3-es víztorony. A tervezett fejlesztések ellátása
az alapzónai hálózat továbbépítésével történhet.
Vízelvezetés
A városrész szennyvíz elvezetése elválasztott rendszer szerint történik, azonban a vizek átemelés útján,
a városközponti egyesített rendszerű hálózaton keresztül jutnak a szennyvíztisztító telepre. A tervezett
fejlesztési területek szennyvize részben a Thököly úti, részben a Széchenyi István krt-i befogadóba vezetendő.
A csapadékvíz elvezetés részben zárt csatornán, részben nyílt árokhálózaton keresztül történik, a kisgyepi szivattyútelephez csatlakozó nyílt csatornákon keresztül.
Villamos energia
A terület villamos energia ellátása biztosított, miután a DK-i sarkán üzemel a Szolnok Észak 132/11kVos alállomás. Az innen indított 11kV-os kábelhálózatok táplálják a 11/0,4kV-os tr állomásokat, melyekből
0,4kV-os kábelhálózaton keresztül látják el a fogyasztókat.
A tervezett létesítmények ellátásához szükséges többlet energiarendelkezésre áll. Az ellátás kisebb mértékű hálózatfejlesztéssel megoldható.
Földgáz energia
A városrész ellátását a nagyközép nyomású gerinchálózati rendszer képezi. A gerincvezetékről csatlakozó körzeti Gfnk/Gfk gáznyomás szabályozó állomáson keresztül táplált középnyomású gázhálózat
látja el a területet földgázzal. A többlet földgáz mennyiség a továbbépítendő hálózatról vételezhető.
Elektronikus hírközlés
A meglevő alépítményi és kábel hálózatok megbízható távbeszélő ellátást biztosítanak. A terület DNy-i
határa mentén halad a városközpontból Újszász irányában a Telekom optikai gerinchálózata, az alépítményi hálózattal részben közös nyomvonalon. A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az igények
függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat.
Távhőellátás
A terület DK-i sarkán helyezkedik el a városközpontot is távhővel ellátó Széchenyi Fűtőmű, amelyből a
kiinduló távhő vezetékek egy részét korszerű hőszigetelésű vezetékre cserélték.
Amennyiben a területen a fejlesztések során nagyobb hőigény keletkezik, a meglévő hálózatról való ellátás lehetőségét meg kell vizsgálni.
Amennyiben a távhővel való ellátás nem lehetséges és a fejlesztés során nagy és koncentrált hőenergia
igény keletkezik, ott gázmotoros un. „Trigenerációs” erőmű létesítésének lehetőségét kell megvizsgálni.
Elektronikus hírközlés
A városrész távbeszélő hálózattal ellátottnak tekinthető. A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az
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igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat.
Nyugati városrész

Vízellátás
A városrész vízellátása a Thököly út- Nagysándor József út- Abonyi út vonalán épült NA 200, NA 150
mm-es körvezetékről történik, mely csatlakozik a városközpont felől kiépült NA 300-as, illetve NA 150-es
vezetékhez.
A városrész területén tervezett fejlesztések vízigénye az Újszászi út - Zöldfa u vonalán építendő, a
Nagysándor József u-i és a Thököly u-i hálózattal körvezetéket alkotó rendszerről biztosítható.
Vízelvezetés
A városrész szennyvíz elvezetése részben a Zöldfa u-i, részben a Pletykafalu területén lévő átemelőkhöz csatlakozó elválasztott rendszerű hálózaton keresztül történik. A szennyvíz mindkét esetben nyomócsövön keresztül jut a városközponti egyesített rendszerű hálózatba, majd azon át a szennyvíztisztító
telepre.
A tervezett fejlesztés során, a volt laktanya részére átemelő és nyomóvezeték építendő a Zöldfa u-i átemelő rendszerhez csatlakozva.
Zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat Partoskápolna területén épült, a Téglagyári úti átemelőhöz
csatlakozva. Az innen indított nyomócső a Pletykafalu részére épített gravitációs hálózathoz csatlakozik.
A Kőrösi út mentén épült csapadékcsatorna által szállított vizet a Görbe ér fogadja be.
Villamos energia
A terület villamos energia ellátásának egy részét a Szolnok MAVIR 400/220/132/22 kV-os alállomásról
kiinduló 22kV-os kábelhálózatok által felfűzött 22/0, 4kV-os transzformátor állomások, valamint a Szolnok Észak 132/11kV-os alállomásról induló 11kV-os kábelhálózatokról üzemelő 11/0,4kV-os transzformátor állomások biztosítják.
A bővítések, ill. az új létesítmények ellátásához szükséges többlet energia miatt hálózati fejlesztések
szükségesek.
Földgáz energia
A városrész földgáz ellátása a középnyomású gerinchálózatról, Gfk/Gf körzeti gáznyomás szabályozó
állomáson keresztül, kisnyomású hálózatról történik.
A tervezett létesítmények ellátásához szükséges többletenergia miatt hálózati fejlesztések szükségesek.
Amennyiben a távhővel való ellátás nem lehetséges és a fejlesztés során nagy és koncentrált hőenergia
igény keletkezik, ott gázmotoros un. „Trigenerációs” erőmű létesítésének lehetőségét kell megvizsgálni.
Elektronikus hírközlés
A terület távbeszélő hálózattal ellátottnak tekinthető. Az 56-os primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt.
az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat.
Déli városrész

Vízellátás
A városrész ellátása jelenleg a Tószegi út mentén épült alapzónái, NA 300, ill. NA 150 méretű vezetékről
történik. Előbbiről NA 200 méretű leágazás épült a Piroskai úton az Ipari Park ellátására.
További fejlesztés előfeltétele a nyugati, NA 450-es, illetve a déli NA 300-as körvezeték hálózat kiépítése.
A terület vasút menti részének ellátása a városközponti gerinchálózathoz csatlakozó, Körösi út – Béke u.
környéki NA 150-es hálózatról történik.
Vízelvezetés
A Tószeg, illetve az Ipari Park felől érkező szennyvíz NA 300 ill. NA 200 méretű nyomócsövön keresztül
érkezik a városi végátemelőhöz. Az Ipari Park területén épült szennyvíz átemelőhöz elválasztott rendszerű hálózat csatlakozik. A vasút menti területek hálózata az egyesített rendszerű hálózatba torkollik,
majd a víz a gravitációs főgyűjtőn keresztül jut a városi végátemelőbe. A csapadékvíz elvezetés többnyire nyílt árkokkal történik. Az Ipari Park területén épült záportározótól zárt csatorna épült a befogadó Görbe érig.
Villamos energia
A terület villamos energia ellátását a Szolnok Dél 132/11kV-os alállomásról kiinduló 11kV-os kábelhálózatokról üzemelő 11/0,4kV-os transzformátor állomások adják, mely hálózat kapcsolódik a Szolnok
Észak 132/11kV-os alállomásról kiinduló 11kV-os kábelhálózatokhoz. A Szolnoki Ipari park nyugati határoló útja és a Piroskai út találkozásánál felépült 132/22 kV-os alállomás középfeszültségű hálózata fölJÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2014

131

VÁTERV95

SZOLNOK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

kábeles rendszerrel épül ki. Az új álállomásra terhelődik át a Szolnoki Ipari park, valamint a BIGE Holding (volt TVM), valamint az új Ipari terület középfeszültségű ellátása. A Szolnoki Ipari park 132/22 kV-os
alállomás alap kiépítésben (2x25MVA transzformátor egységgel) 25 MVA kapacitással rendelkezik, a
tartalék helyre beépített 25 MVA transzformátorral 50 MVA-re bővíthető. A gépek 40 MVA-esre cserélésével a teljes kapacitás 80 MVA lehet.
A tervezett létesítmények ellátásához szükséges többlet energia rendelkezésre áll, kisebb hálózati fejlesztések szükségesek.
Földgáz energia
A városrész földgáz ellátása a nagyközép nyomású gerinchálózatról Gfnk/Gfk körzeti gáznyomás szabályozó állomáson keresztül, középnyomáson történik. A fogyasztók egy része Gfk/Gf gáznyomás szabályozóról, esetenként kinyomású ellátásban részesül.
A tervezett létesítmények ellátásához szükséges többlet energia rendelkezésre áll.
Elektronikus hírközlés
A terület távbeszélő hálózattal ellátottnak tekinthető. Az 56-os primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt.
az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat.
Kertváros - Szandaszőlős – Alcsi-sziget

Vízellátás
Kertváros és Szandaszőlős vízellátása a Rákóczifalva felé vezető, NA 300-as, illetve a repülőtér irányában épített D 275-ös vezetékről leágazó elosztóhálózatról történik. Alcsisziget vízellátását a Szajol irányában épült, NA 300-as vezetékről leágazó NA 200-as hálózatról biztosítják. A hálózat keleti ága körvezetékként csatlakozik a Rákóczifalva felé vezető, NA 300-as vezetékhez, ami az ellátás biztonságát
növeli.
Az Alcsi szigeti tervezett fejlesztések vízigénye a meglévő vezetékhez csatlakozó elosztóhálózat építésével oldandó meg. A Szandaszőlős területén tervezett tömbbelső feltárások vízellátása a meglévő hálózatokhoz csatlakozó új vezetékek építésével valósítható meg.
Vízelvezetés
Kertváros és Alcsi-sziget szennyvíz elvezetése elválasztott rendszer szerint történik. A vizek jelenleg
többszöri átemelés útján, a Szandaszőlősi hálózaton keresztül , a déli, NA 300-as nyomócsövön át jutnak a Szanda-réti átemelőbe. A 2014 III. negyedévre tervezett határidejű projekt szerint, a Jolán utcánál
új átemelő épül, melyből a 4.sz. út mellett vezetendő, NA 300 mm. méretű nyomócsövön át közvetlenül
jut a szennyvíz az átemelőbe. A csapadékvíz elvezetés nyílt árokhálózattal történik.
A Szandaszőlős területéről lefolyó szennyvíz a Szandai átemelőtől, NA 300 nyomócsövön keresztül jut a
Szanda réti átemelőbe. Ezen a településrészen nem épült csapadékvíz elvezető hálózat, tehát ez a jövő
feladatát képezi.
Villamos energia
A térségben 22/0,4kV-os transzformátor állomások üzemelnek, 22kV-os szabadvezeték hálózatokról,
teljes körű ellátást biztosítva. A tervezett fejlesztések energiaigényét a meglévő hálózatok továbbépítésével lehet megoldani.
Földgáz energia
A térséget középnyomású gázvezeték hálózatok látják el, jellemzően az ingatlanokon elhelyezett Gfk/Gf
fogyasztói gáznyomás csökkentőkön keresztül. A tervezett fejlesztések energiaigényét a meglévő hálózatok továbbépítésével lehet megoldani.
Elektronikus hírközlés
A terület távbeszélő hálózattal ellátottnak tekinthető. (Alcsi-szigeti üdülőterület döntően vezeték nélküli
ellátással bír /fix GSM/). A terület távbeszélő hálózattal ellátottnak tekinthető. Az 56-os primer körzetben
a Magyar Telekom Nyrt. az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja
a távközlési szolgáltatásokat.
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3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
Az alábbiakban bemutatjuk Szolnok örökségvédelmi értékeit. Az értékek részletezését a Helyzetfeltáró
dokumentáció tartalmazza.

A településrendezési tervek az örökségvédelmi értékeket figyelembe vették. A szabályozási terv és a
helyi építési szabályzat a védett értékekre vonatkozó szabályokat tartalmazzák. A helyileg védett épületeket a szabályozási terv rögzíti. Ugyanakkor az önkormányzat nem rendelkezik jóváhagyott örökségvédelmi rendelettel. Ezt az ellentmondást a településrendezési tervek felülvizsgálatánál fel kell oldani, és a
felülvizsgálattal párhuzamosan meg kell alkotni a helyi örökségvédelmi rendeletet. A 2010-ben jóváhagyott és többször módosított településrendezési tervek alátámasztó anyagában szereplő, egyébként az
előírások szerint elkészített örökségvédelmi hatásvizsgálat és tanulmány helyi védelemre javasolt kategóriát is felállított, melyben a helyileg védett épületek listájának további kibővítésre tett javaslatot. Egy
olyan kategóriát is felállított, melyben a figyelemre méltó épületek tartoztak. Ezek valamilyen részeleme
hordozhat örökségvédelmi értéket. Az IVS-t követő településrendezési felülvizsgálat során ezek ismételt
értékelésére szükség lehet, különösen olyan esetben, mikor azok fejlesztési akcióterületekre esnek.
A régészeti védelem területei ugyancsak lehatárolásra kerültek a joghatályos szabályozási tervben.
Olyan esetben mikor a településfejlesztési program, illetve az IVS elhatározásai miatt új beépítésre
szánt területek kerülnek kijelölésre, a régészeti szempontokat a szabályozási terv és helyi építési előírások módosítása során figyelembe kell venni.

Újonnan beépítésre
szánt terület

A régészeti védelem területei, a településszerkezeti tervhez képest újonnan beépítésre szánt terület jelölésével

Újonnan beépítésre szánt terület csak a 72. számú régészeti érdekű területet érinti (Zagyva-oldal dűlő).
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Kiemelt környezetalakítási célterületek

Területi védelem lehatárolása

A védett, illetve védelemre érdemes épületek telkei
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